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Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 
CARL AXEL PETRI 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås ändringar i de nuvarande reglerna om vårdnad och 
umgänge. Ett syfte med de nya reglerna är att stärka barnens rättsliga 
ställning. 

Enligt propositionen bör man på olika sätt främja en ökad användning av 
gemensam vårdnad. Sålunda skall makar efter en skilsmässa kunna fortsätta 
att gemensamt utöva vårdnaden om sina barn, utan att domstolen behöver 
fatta något beslut. En nyhet är också att ogifta föräldrar som bor tillsammans 

med sina barn skall kunna få gemensam vårdnad genom en enkel anmälan till 
pastorsämbetet. 

De nya reglerna innebär vidare att föräldrar kan fråntas vårdnaden om ett 
barn när de gör sig skyldiga till missbruk eller försummelse vid utövandet av 
vårdnaden eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför 
en bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Föräldrarna kan också i 
undantagsfall fråntas vårdnaden om ett barn som har rotat sig i ett fosterhem, 
om det är uppenbart bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till 
fosterföräldrarna. 

En utgångspunkt för de nya reglerna om umgänge är att barn har behov av 

goda kontakter även med en förälder som inte är vårdnadshavare. Ansvaret 
för att detta umgängesbehov tillgodoses ligger i första hand på vårdnadsha
varen. En nyhet är att barnet har rätt till umgänge även med andra som står 

barnet särskilt nära. 
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1983. 

I Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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Propositionens lagförslag 

1 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

2 

Härigenom föreskrivs att 6 kap., 11 kap. 8 och 17 §§. 13 kap. 8 § och 21 
kap. 7 § föräldrabalken 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
Om vårdnaden 

1§ 
Barn står under vårdnad av bägge 

eller den ena av sina föräldrar eller av 
särskilt förordnad förmyndare till 
dess det fyllt aderton år eller ingått 
äktenskap. 

2§ 
Den som har vårdnad om barn 

skall sörja för barnets person och 
giva det sorgfällig uppfostran. Vård
nadshavare skall tillse att barnet 
erhåller uppehälle och utbildning 
efter vad som är tillbörligt med hän
syn till föräldrarnas villkor och de 
tillgångar barnet kan äga samt bar
nets anlag. 

3 §2 

Vårdnadshavaren skall utöi•a den 
uppsikt över barnet som är erforder
lig med hänsyn till barnets ålder och 
övriga omständigheter. 

Barnetfår inte utsättas för kropps
lig bestraffning eller annan kränkan
de behandling. 

I Balken omtryckt 1978:853. 
2 Senaste lydelse 1979: 122. 

Om vårdnad och umgänge 

Inledande bestämmelser 

I § 
Barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Barn 
skall behandlas med aktning för sin 
person och egenart och får inte utsät
tas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. 

2§ 
Barn står under vårdnad av båda 

föräldrarna eller en av dem, om inte 
rätten har anförtrott vårdnaden åt en 
eller två särskilt förordnade förmyn
dare. Vårdnaden om ett barn består 
till dess att barnet fyller arton år eller 
dessförinnan ingår äktenskap. 

Den som har vårdnaden om ett 
barn har ett ansvar för barnets per
sonliga förhållanden och skall se till 
att barnets behov enligt 1 § blir tillgo, 
dosedda. Barnets vårdnadshavare 
svarar även för att barnet får den 
tillsyn som behövs med hänsyn till 
dess ålder, utveckling och övriga 
omständigheter samt skall bevaka att 
barnet får tillfredsställande försörj
ning och utbildning. 

Om ansvaret i frågar som gäller 
barnets ekonomiska förhållanden 
finns bestämmelser i 9-16 kap. 
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Nuvarande lydelse 

6§ 
Barnet står från födelsen . under 

vårdnad av bägge föräldrarna, om 
dessa äro gifta med varandra, och i 
annat fall av modern ensam. Ingå 
föräldrarna senare äktenskap med 
varandra, står barnet från den tid
punkten under vårdnad av dem bäg
ge. 

Första stycket gäller ej, om annat 
följer av 7-10 §§. 

7§ 
Stå barn under vårdnad av bägge 

föräldrarna och vilja föräldrarna 
eller en av dem att vårdnaden icke 
längre skall tillkomma dem gemen
samt. har rätten på talan av endera att 
förordna vem av dem som skall ha 
vårdnaden om barnen eller, om ej 
alla barnen böra stå under den enes 
vårdnad, hur de skola fördelas mel
lan föräldrarna. Äro föräldrarna 
ense, skall rätten besluta i överens
stämmelse med vad de önska, om det 
ej är uppenbart stridande mot bar
nens bästa. I annat fall beslutar rätten 
efter vad som finnes skäligt med 
hänsyn till barnens bästa. Finnes med 
hänsyn till barnens bästa uppenbart 
att ingendera av föräldrarna bör utö
va vårdnaden, skall denna anförtros 
åt särskilt förordnad förmyndare. 

Dömes till äktenskapsskillnad mel
lan föräldrarna, skall rätten tillika 
förordna angående vårdnaden om 
barnen. Härvid äger första stycket 
motsvarande tillämpning. Äro för
äldrarna ense om att vårdnaden skall 
tillkomma dem gememamt, skall 
dock rätten besluta i överensstämmel
se därmed, om det ej är uppenbart 
stridande mot barnens bästa. 

Föreslagen lydelse 

Vårdnadshavare 

n 

3 

Barnet står från födelsen under 
vårdnad av båda föräldrarna, om 
dessa är gifta med varandra, och i 
annat fall av modern ensam. Ingår 
föräldrarna senare äktenskap med 
varandra, står barnet från den tid
punkten under vårdnad av dem 
båda, om inte rätten dessförinnan har 
anförtrott vårdnaden åt en eller två 
särskilt förordnade förmyndare. 

Om det döms till äktenskapsskill
nad mellan föräidrarna står barnet 
även därefter under båda föräldrar
nas vårdnad, om inte den gemensam
ma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 
eller 8 §. 

4§ 

Står barnet under vårdnad av 
endast en av föräldrarna och vill 
föräldrarna gemensamt utöva vård
naden, skall rätten på talan av dem 
båda förordna i enlighet med deras 
begäran, om inte gemensam vårdnad 
är uppenbart oförenlig med barnets 
bästa. 

Har förordnande om vårdnaden 
inte meddelats tidigare, kan föräld
rarna efter anmälan av dem båda till 
pastorsämbetet få gemensam vård
nad genom registrering, under förut
sättning att föräldrarna och barnet är 
svenska medborgare och kyrkobok
! örda på samma fastighet. 

5§ 
Står barnet under vårdnad av båda 

föräldrarna och vill någon av dem att 
vårdnaden inte längre skall vara 
gemensam. skall rätten på talan av en 
av dem eller båda anförtro vårdna
den om barnet åt en av föräldrarna 
efter vad som är bäst för barnet. 
Rätten kan också i mål om äkten
skapsskillnad utan yrkande förordna 
om vårdnaden enligt vad som nu har 
sagts, om gemensam vårdnad är 
uppenbart oförenlig med barnets bäs
ta. 
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8§ 
Står barn under vårdnad av endast 

den ene av föräldrarna, skall rätten 
på talan a1' den andre överföra vård
naden till honom, om det finnes 
skäligt med hänsyn till barnets bästa. 
Äro föräldrarna ense att vårdnaden 
skall över[ öras till den andre eller att 
vårdnaden skall tillkomma dem 
gemensamt, skall rätten på talan 
besluta i överensstämmelse därmed 
om det ej är uppenbart stridande mot 
barnets bästa. 

9 §3 

Står barn under vårdnad av bägge 
föräldrarna och gör sig en av dem 
skyldig till grovt missbruk eller grov 
försummelse vid vårdnadens utövan
de eller innebär hans deltagande i 
vårdnaden eljest fara för barnets 
utveckling, skall rätten på talan av 
socialnämnd förordna att vårdnaden 
skall tillkomma endast den andre, om 
det ej är uppenbart med hänsyn till 
barnets bästa att vårdnaden bör 
anförtros åt särskilt förordnad för
myndare. 

Står barn under vårdnad av endast 
den ene av föräldrarna och inträffar i 
fråga om honom sådan omständighet 
som avses i första stycket, skall rätten 
på talan av socialnämnd förordna 
den andre att utöva vårdnaden, om 
det ej är uppenbart med hänsyn till 
barnets bästa att vårdnaden bör 
anförtros åt särskilt förordnad för
myndare. 

3 Senaste lydelse 1981:26. 

4 

6§ 

Står barnet under vårdnad av 
endast en av föräldrarna och vill den 
andre att vårdnaden flyttas över till 
honom eller henne, skall rätten på 
talan av denne eller båda föräldrarna 
anfört ro 1•ård11aden åt den andra 
föräldern, om detta är bäst för barn
et. 

7§ 

Om en förälder vid utövandet av 
vårdnaden om ett barn gör sig skyldig 
till missbruk eller försummelse eller i 
övrigt brister i omsorgen om barnet 
på ett sätt som medför bestående fara 
för barnets hälsa eller utveckling, 
skall rätten besluta om ändring i 
vårdnaden. 

Står barnet under båda föräldrar
nas vårdnad och gäller vad som sägs i 
första stycket en av dem, skall rätten 
anförtro vårdnaden åt den andra 
föräldern ensam. Brister också denne 
i onLrnrgen om barnet på det sätt som 
sägs i första stycket, skall rätten flytta 
över vårdnaden till en eller två sär
skilt förordnade förmyndare. 

Står barnet under endast en föräl
ders vårdnad. skall rätten i fall som 
avses i första stycket flytta över vård
naden till den andra föräldern eller, 
om det är lämpligare, till en eller två 
särskilt förordnade förmyndare. 

Frågor om ändring i vårdnaden 
enligt denna paragraf prövas på talan 
av socialnämnden eller, utan särskilt 
yrkande, i mål om äktenskapsskill
nad mellan föräldrarna eller i annat 
mål som avses i 5 eller 6 .~. 

8§ 

Har ett barn stadigvarande vårdats 
och fostrats i annat enskilt hem än 
föräldrahemmet och är det uppenbart 
!Jäst för barnet att det rådande förhål-



Prop. 1981/82:168 

Nm·arande lydelse 

JO §4 

Står barn under vårdnad av bägge 
föräldrarna och dör en av dem, 
tillkommer vårdnaden den andre. 

Står barn under vårdnad av endast 
den ene av föräldrarna och dör han, 
skall rätten på ansökan av den andre 
eller på anmälan av socialnämnd 
förordna den andre att utöva vårdna
den, om det ej är uppenbart med 
hänsyn till barnets bästa att vårdna
den bör anförtros åt särskilt förord
nad förmyndare. 

Äro bägge föräldrarna döda, utö
vas vårdnaden av förmyndaren. 

JO a §s 

Står barn under vårdnad av sär
skilt förordnad förmyndare, kan rät
ten besluta att l'årdnaden skall över
föras till föräldrarna eller till en av 
dem, om det är skäligt med hänsyn till 
barnets bästa. 

Fråga om att överföra vårdnaden till 
förälder prövas på talan a1• föriilder 
eller socialnämnd. 

4 Senaste lydelse 1981 :26. 
5 Senaste lydelse 1981:26. 

5 

Föreslagen lydelse 

landet får bestå och att vårdnaden 
flyttas över till den eller dem som har 
tagit emot barnet eller någon av dem, 
skall rätten utse denne eller dessa att 
såsom särskilt förordnade förmynda
re utöva vårdnaden om barnet. 

Frågor om överflyttning av vård
naden enligt första stycket prövas på 
talan av socialnämnden. 

9§ 

Står barnet under vårdnad av båda 
föräldrarna och dör en av dem, 
tillkommer vårdnaden den andre 
ensam. 

Står barnet under vårdnad av 
endast en av föräldrarna och dör 
denne, skall rätten på ansökan av 
den andre eller på anmälan av soci
alnämnden anförtro vårdnaden åt 
den andra föräldern eller, om det är 
lämpligare, åt en eller två särskilt 
förordnade förmyndare. 

Är båda föräldrarna döda, utövas 
vårdnaden av barnets förmyndare. 

JO§ 
Står barnet under vårdnad av en 

eller två särskilt förordnade förmyn
dare och vill någon m· bametsföriild
rar eller båda få vårdnaden överflyt
tad till sig, skall rätten besluta efter 
vad som är bäst för barnet. Rätten får 
flytta ÖFer 1·årdnaden till föräldrarna 
gemensamt endast om föräldrarna är 
ense om det. 

Frågor om överflyttning av vård
naden enligt första stycket prövas på 
talan av båda föräldrarna eller en a~· 
dem eller på talan av socialnämn
den. 

Vårdnadens utövande 
Il§ 

Vårdnadshaw1ren har rätt och 
sk.vldighet att bestämma i frågor som 
rör barnets personliga angeliigenhe-
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Nuvarande lydelse 

4§ 
Har vårdnadfhavare låtit barnet 

taga tjänst eller annat arbete, vari
genom barnet blivit i stånd att försör
ja sig, får barnet, sedan det fyllt 
sexton år, själv säga upp avtalet samt 
sluta avtal om annat arbete av liknan
de art. 

Vårdnaruhavare har rätt att häva 
avtal som barnet har slutit enligt 
första stycket, om det är erforderligt 
med hänsyn till barnets uppfostran 
eller välfärd. Har avtalet hävts, får 
barnet ej därefter själv sluta arbetsav
tal. 

I fråga om verkan av avtal, som 
barnet slutit utan erforderligt sam
tycke, stadgas i 9 kap. 

5§ 
Står barn under vårdnad av bägge 

föräldrarna, skall vad som sägs i 
2-4 §§ gälla föräldrarna i förening. 
Är en av föräldrarna i följd av 
frånvaro, sjukdom eller annan orsak 
hindrad att deltaga i beslut rörande 
vårdnaden, vilket icke utan olägen
het kan uppskjutas, utövas bestäm
manderätten av den andre. Denne 
får dock icke ensam fatta beslut av 
ingripande betydelse för barnets 
framtid, meämindre barnets bästa 
uppenbai"ligen kräver det. 

6 

Föreslagen lydelse 

ter. Vårdnadshavaren skall därvid i 
takt med barnets stigande ålder och 
utveckling ta allt större hänsyn till 
barnets synpunkter oc/1 önskemål. 

12 § 
Barnet ingår självt avtal om 

anställning eller annat arbete, men 
endast om vårdnadshavaren sam
tycker till avtalet. Barnet får självt 
säga upp avtalet och, om barnet har 
fyllt sexton år, utan nytt samtycke 
avtala om annat arbete av liknande 
art. 

Barnet eller vårdnadsh<n•aren får 
säga upp avtalet med omedelbar ver
kan, om det behövs med hänsyn till 
barnets hälsa, utveckling eller skol
gång. Har vårdnadshavaren sagt upp 
avtalet av detta skäl, får barnet inte 
därefter träffa nytt avtal utan vård
nadshavarens samtycke. 

Om verkan av att barnet ensamt 
har träffat avtal om arbete utan att ha 
rätt till det finns bestämmelser i 9 kap. 
6 och 7 ff 

13 § 

Står barnet under vårdnad av två 
vårdnadshavare, skall vad som sägs i 
11 eller 12 § gälla dem tillsammans. 

Är en av vårdnadshavarna till 
följd av frånvaro, sjukdom eller 
annan orsak förhindrad att ta del i 
sådana beslut rörande vårdnaden 
som inte utan olägenhet kan upp
skjutas, bestämmer ,den andre en
sam. Denne får dock inte ensam fatta 
beslut av ingripande betydelse för 
barnets framtid. om inte barnets 
bästa uppenbarligen kräver det. 

14 § 
Om rätten för barn och vårdnads

havare att få stöd och hjälp hos 
socialnämnden finns bestämmelser i 
socialtjänstlagen (1980:620). Social
nämnden förmedlar kontakter med 
medlare och andra rådgivande sam
hällsorgan. 
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Nuvarande lydelse 

11 § 
Fader eller moder som är skild från 

vårdnaden får ej betagas tillfälle till 
umgänge med barnet, med mindre 
särskilda omständigheter föranleda 
det. Nöjes han ej med vad som härom 
bestämmes av den som har vårdna
den, skall rätten besluta i frågan. 

12 § 
Fråga rörande vårdnad om barn 

upptages av rätten i den ort där 
vårdnadshavare har sitt hemvist. 
Sådan fråga kan upptagas även i 
samband med äktenskapsmål. Finns 
ej behörig domstol enligt l'ad som nu 
har sagts upptages vårdnadsfrågan av 
Stockholms tingsrätt. 

Fråga om vårdnad som avses i 
7-9 §§. 10 a §samt 11 §handlägges i 
den ordning som är föreskriven för 

Föreslagen lydelse 

Umgänge 
15 § 

7 

Barnets vårdnadshavare har ett 
ansvar för att barnets behov av 
umgänge med en förälder som inte är 
vårdnadshavare eller med någon 
annan som står barnet särskilt nära så 
långt möjligt tillgodoses. 

Motsätter sig barnets vårdnadsha
vare det umgänge som begärs av en 
förälder som inte är vårdnadshavare, 
beslutar rätten på talan av denna 
förälder i frågan om umgänge efter 
vad som är bäst för barnet. 

Motsätter sig barnets vårdnadsha
vare det umgänge som' begärs av 
någon annan än en förälder, beslutar 
rätten på talan av socialnämnden i 
frågan om umgänge efter l'ad som är 
bäst för barnet. 

Förfarandet i mål och ärenden om 
vårdnad eller umgänge 

16 § 
Anmälan enligt 4 § andra stycket 

om gemensam vårdnad för föräldrar 
som inte är gifta med varandra görs 
hos pastorsämbetet i den församling 
där föräldrarna och barnet är kyrko
bokförda. Anmälan skall göras 
skriftligen av båda föräldrarna. 

Beslut av pastorsämbetet får 
överklagas hos domkapitlet genom 
besvär. Domkapitlets beslut får 
överklagas hos kammarrätten. 

17 § 
Frågor om vårdnad eller umgänge 

tas upp av rätten i den ort där 
vårdnadshavaren eller någon av 
vårdnadshavarna har sitt hemvist. 
Sådana frågor kan tas upp även i 
samband med äktenskapsmål. Om 
det inte finns någon behörig domstol. 
tas frågorna upp av Stockholms 
tingsrätt. 

Frågor om vårdnad som avses i 
4-8 och JO§§ samt frågor om 
umgänge som avses i 15 §handläggs i 
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Nuvarande lydelse 

tvistemål. Står barnet under vårdnad 
av föräldrarna eller en av dem och 
äro föräldrarna ense i saken, kunna 
de dock anhängiggöra frågan genom 
ansökan. 

Är fråga om vårdnad anhängig
gjord i behörig ordning, kan utan 
stämning i vårdnadsmålet yrkas 
underhållsbidrag för barnet. 

Dom i vårdnadsmål får meddelas 
utan huvudförhandling, om parterna 
äro ense i saken. 

13 § 
I mål eller ärende angående vård

nad om barn kan rätten för tiden 
intill dess laga kraft ägande dom eller 
beslut föreligger förordna om vård
naden efte.r vad som finnes skäligt. 

Förordnande enligt första stycket 
kan på yrkande meddelas utan 

Föreslagen lydelse 

den ordning som är föreskriven för 
tvistemål. Står barnet under vårdnad 
av båda föräldrarna eller en av dem 
och är föräldrarna överens i saken. 
kan de dock anhängiggöra saken 
genom ansökan. 

I mål om vårdnad kan underhålls
bidrag för barnet yrkas utan stäm
ning. 

Dom i mål om vårdnad eller 
umgänge får meddelas utan huvud
förhandling. om parterna är överens 
i saken. 

18 § 
Rätten skall se till att frågor om 

l'årdnad och umgänge blir tillbörligt 
utredda. 

Innan rätten avgör ett mål eller 
ärende om vårdnad eller umgänge 
skall socialnämnden höras eller. om 
det är tillräckligt, beredas tillfälle att 
yttra sig. 

Barnet får höras inför rätten. om 
barnet självt begär det eller särskilda 
skäl annars talar för det samt det är 
uppenbart att barnet inte kan ta skada 
av att höras. 

19 § 
Om samtal i syfte att nå enighet i 

fråga om vårdnad eller umgänge har 
inletts mellan parterna genom social
nämndens eller något annat organs 
försorg, kan rätten, om någon av 
parterna begär det och fortsatta sam
tal kan antas vara till nytta, förklara 
att målet skall vila under en viss tid. 
Om det finns särskilda skäl, kan 
rätten förlänga denna tid. 

20§ 
I mål eller ärenden om vårdnad 

eller umgänge kan rätten, för tiden 
till dess att det föreligger ett avgöran
de som har vunnit laga kraft, förord
na om vårdnad eller umgänge efter 
vad rätten finner skäligt. 

Förordnande enligt första stycket 
kan på yrkande meddelas utan 
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Nuvarande lydelse 

huvudförhandling. Innan förord
nande meddelas. skall motparten 
beredas tillfälle att yttra sig över 
yrkandet. Har förordnande medde
lats. prövar rätten när målet eller 
ärendet avgöres, om åtgärden skall 
bestå. 

Förordnande som nu nämnts går i 
verkställighet lika med laga kraft 
ägande dom men kan när som helst 
återkallas av rätten. 

14 § 
I mål eller ärende angående vård

nad om barn gälla i fråga om rätte
gångskostnad andra och tredje 
styckena i stället för 18 kap. 1-7 §§ 
rättegångsbalken. 

Vardera parten skall bära sin rät
tegångskostnad. Part kan dock för
pliktas att helt eller delvis ersätta 
motparten dennes rättegångskost
nad, om han har förfarit på sätt som 
avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångs
balken eller om annars särskilda skäl 
föreligga. 

Skall part enligt andra stycket helt 
eller delvis ersätta motpartens rätte
gångskostnad och har partens ställ
företrädare, ombud eller biträde för
farit på sätt som avses i 18 kap. 3 eller 
6 § rättegångsbalken och därigenom 
vållat kostnaden eller del därav, kan 
han förpliktas att jämte parten ersät
ta kostnaden. Rätten kan besluta 
härom även utan yrkande. 

Första - tredje styckena äga mot
svarande tillämpning l'id målets eller 
ärendets handläggning i högre rätt. 

9 

Föreslagen lydelse 

huvudförhandling. Innan förord
nande meddelas skall motparten 
beredas tillfälle att yttra sig över 
yrkandet. Rätten kan inhämta upp
lysningar från socialnämnden i frå
gan. Har förordnande meddelats, 
skall rätten när målet eller ärendet 
avgörs pröm om åtgärden skall 
hesul. 

Förordnande som nu har nämnts 
går i verkställighet på samma säll 
som en dom som har \·'llllflit laga kraft 
men kan när som helst återkallas av 
rätten. 

2H 
I mål eller ärenden om vårdnad 

eller umgänge gäller i fråga om rätte
gångskostnader andra och tredje 
styckena i stället för 18 kap. 1-7 §§ 
rättegångsbalken. 

Vardera parten skall bära sin rät
tegångskostnad. En part kan dock 
förpliktas att helt eller delvis ersätta 
motparten dennes rättegångskost
nad, om han eller hon har förfarit på 
ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 
eller 6 § rättegångsbalken eller om 
det annars finns särskilda skiil. 

Skall en part enligt andra stycket 
helt eller delvis ersätta motpartens 
rättegångskostnad och har partens 
ställföreträdare, ombud eller biträde 
förfarit på ett sådant sätt som avses i 
18 kap. 3 eller 6 § rättcgångsbalken 
och därigenom vållat kostnaden helt 
eller de/Fis, kan han eller hon förplik
tas att tillsammans med parten ersät
ta kostnaden. Rätten kan besluta om 
detta även om någon part inte yrkar 
det. 

Denna paragraf tillämpas också 
när mälet eller iirendet handläggs 
högre rätt. 

11 kap. 
8§ 

Förmyndare iiger på begäran hliva 
entledigad från förmynderskapet. 
Vad nu sagts gäller dock ej. om 
förmynderskapet för unded1rig utö-

En fiirmvndare har räl/ au på 
begäran bli entledigad frtm förmyn
derskapet. De/la gäller dock ej. om 
förmynderskapet för en underririg 
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Nuvarande lydelse 

vas av föräldrarna eller en av dem 
och särskilda skäl tala mot att för
myndaren entledigas. 

Ansökan om förmyndares förord
nande eller entledigande får göras. 
förutom av överförmyndaren och 
förmyndare, av den omyndige själv. 
0111 han fyllt sexton år, samt av hans 
make och närmaste fränder. För
myndare. som gjort sig skyldig till 
försummelse i vårdnaden om under
årig, får entledigas även på ansökan 
av socialnämnd. Fråga som avses i 
denna paragraf skall rätten också 
taga upp självmant. när anledning 
förekommer därtill. 

10 

Föreslagen lydelse 

utövas av föräldrarna eller en av dem 
och särskilda skäl talar mot att för
myndaren entledigas. 

Har två särskilt förordnade för
myndare utse/fs att gemensamt utÖ1'a 

, vårdnaden om ett barn och vill någon 
av förmyndarna att vårdnaden inte 
längre skall vara gemensam, skall 
rätten på talan av en av dem eller 
båda anförtro vårdnaden om barnet 
åt en av dem efter vad som är bäst för 
barnet. 

Ansökan om förordnande eller 
entledigande av en förmyndare får 
göras. förutom av överförmyndaren 
och förmyndare, av den omyndige 
själv, om denne har fyllt sexton år. 
samt av hans eller hennes make och 
närmaste släktingar. En förmyndare 
som inte längre är lämplig att utöva 
vårdnaden om en underårig får ent
ledigas även på ansökan av social
nämnden. Frågor som avses i denna 
paragraf skall rätten också ta upp 
självmant, när anledning förekom
mer till det. 

I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör omyndig som 
fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan ske. 
· Mot rättens beslut i ärende som avses i första stycket får talan föras. 

förutom av den som beslutet särskilt rör. av var och en som har rätt att göra 
ansökan. 

13 kap. 
8§ 

Har omyndig flera förmyndare, 
skola de. såvitt rörer egendomen, 
handhava förmynderskapet gemen
samt; dock må rätten förordna. att 
tillgångarna skola för förvaltning på 
visst sätt dem emellan fördelas. eller 
att. med bihehållande i övrigt av 
gemensam förvaltning. vissa tillgång
ar skola förvaltas av en förmyndare 
ensam. Den som skall ensam rada 
över vissa tillgfmgar må ock ikläda 

b Senaste lydcls.: 1981 :26. 

Har en omyndig flera förmyndare, 
skall de, såvitt rör egendomen, ha 
hand om förmynderskapet gemen
samt. Uätten kan dock förordna att 
tillgångarna skall för förvaltning för
delas på visst sätt mellan dem eller 
att vissa tillgångar skall förvaltas av 
en förmyndare ensam. Den som 
ensam råder över vissa tillgångar får 
ocksd ikläda den omyndige siidana 
förbindelser som faller inom områ-
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den omyndige sådana förbindelser 
som falla inom området för dessa 
tillgångars förvaltning. 

Tillkommer ej vårdnaden om 
underårig föräldrama eller en av 
dem, skall vårdnaden. om flera för
myndare förordnas, utövas av den 
bland förmyndarna som rätten utser 
därtill. Denne må, om det finnes 
lämpligt. av rätten befrias från skyl
digheten att deltaga i handhavandet 
av den omyndiges övriga angelägen
heter. Har den som är förklarad 
omyndig flera förmyndare, förordne 
rätten en av dem att hava den 
omsorg om myndlingens person, 
varom i 1 §sägs. 

Kunna, där den omyndige har 
flera förmyndare, dessa ej enas i 
ärende, vari avgörandet tillkommer 
dem, gälle den mening som överför
myndaren finner sig kunna biträda. 
Är fråga om åtgärd. vartill överför
myndarens samtycke erfordras. må 
samtycke till åtgärden givas utan 
hinder av meningsskiljaktighet mel
lan förmyndarna. Innan i dessa fall 
beslut meddelas, skall överförmyn
daren bereda mcdförmyndare tillfäl
le att yttra sig. 

11 

Föreslagen lydelse 

det för dessa tillgångars förvalt
ning. 

Står en underårig inte under vård
nad av någon förälder och har flera 
förmyndare förordnats, skall vård
naden utövas av den bland förmyn
darna som rätten utser därtill. Rätten 
kan också utse n·å förmyndare att 
gemensamt utöva vårdnaden, om de 
är gifta med varandra eller bor till
sammans under äktenskapsliknande 
förhållanden. Den eller de som har 
anförtrotts vårdnaden kan, om det är 
lämpligt, av rätten befrias från skyl
digheten att delta i handhavandet av 
den omyndiges övriga angelägenhe
ter. Har den som är förklarad omyn
dig flera förmyndare, förordnar rät
ten en av dem att ha den omsorg om 
myndlingens person som anges i 
u. 

Har en omyndig flera förmyndare 
och kan dessa ej enas i ett ärende som 
rör den omyndiges egendom och som 
de skall bes/lila i, gäller den mening 
som överförmyndaren biträder. Är 
det fråga om en åtgärd som kräver 
överförmyndarens samtycke, kan 
samtycke ges till åtgärden även om 
förmyndarna har olika mening. I 
sådana fall skall överförmyndaren 
dock bereda medförmyndare tillfälle 
att yttra sig innan överförmyndaren 
beslutar i saken. 

21 kap. 
7§ 

Bestämmelserna i 6 § äga motsva
rande tillämpning. när föräldrar eller 
adoptivföräldrar gemensamt ha 
vårdnaden och en av dem utan 
beaktansvärt skäl egenmäktigt bort
fört eller kvarhåller barnet samt den 
andre begär rättelse. 

Bestämmelserna i 6 §gäller också 
när föräldrar. adoptivföräldrar eller 
särskilt förordnade förmyndare ge
mensamt har vårdnaden och en av 
dem utan beaktansvärt skäl egen
mäktigt bortfört eller kvarhåller 
barnet samt den andre begär riittel
se. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 januari I 983. 
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som 

har ersatts av bestämmelser i denna lag. tillämp.as i stället de nya 
bestämmelserna. 



Prop. 1981/82:168 12 

2 Förslag till 
Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 

Härigenom föreskrivs att I U och 48 §§socialtjänstlagen ( 1980:620) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 * 
Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet. färdtjänst eller annan service 

underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra. 
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv

ningsbyråer. socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed 
jämförlig verksamhet. 

Nämnden kan utse en särskild 
persern (kontaktperson) eller en 
familj med uppgift att hjälpa den 
enskilde och hans närmaste i person
liga angelägenheter. om den enskil
de begär eller samtycker till det. 

Nämnden kan utse en särskild 
person (kontaktperson) eller en 
familj med uppgift att hjälpa den 
enskilde och hans närmaste i person
liga angelägenheter. om den enskil
de begär eller samtycker till det. För 
barn som inte har fvllt femton år får 
kontaktperson utses endast om barn
ets vårdnadshavare begär eller sam
tycker till det. Har barnet fyllt femton 
år får kontaktperson utses endast om 
barnet självt l'ill det. 

48 §1 

Uppdrag att besluta på social
nämndens vägnar får när det gäller 
föräldrabalken avse endast uppgifter 
som anges i följande lagrum 

1 kap. 4 § föräldrabalken, 
2 kap. I. 4--6. 8 och 9 §§ föräldra

balken. dock inte befogenhet enligt 
9 § att besluta att inte påbörja utred
ning eller att lägga ned en påbörjad 
utredning. 

3 kap. 5. 6 och 8 §§ föräldrabal
ken. 

Uppdrag att besluta på social
nämndens vägnar får när det gäller 
föräldrabalken avse endast uppgifter 
som anges i följande lagrum 

1 kap. 4 § föräldrabalken, 
2 kap. I. 4--6, 8 och 9 §§ föräldra

balken. dock inte befogenhet enligt 
9 § att besluta att inte påbörja utred
ning eller att lägga ned en påbörjad 
utredning. 

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabal
ken. 

6 kap. 18 §andra stycket föräldra
balken. 

7 kap. 7. 11 och 14 §§föräldrabal- 7 kap. 7. 11 och 14 §§föräldrabal-
ken, dock inte befogenhet enligt 7 § ken. dock inte befogenhet enligt 7 § 
att godkänna avtal som innefattar att godkänna avtal som innefattar 
åtagande att utge engångsbelopp. åtgande att utge engångsbelopp. 

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta 
befogenhet att meddela beslut i frägor som avses i 25. 27 eller 28 §denna lag 
eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 §lagen ( 1947:529) 
om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964:143) om bidragsför
skott. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1983. 

1 Senaste lydelse 1981: 1244. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § brottsbalken skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
4§ 

Skiljer någon obehörigen barn under femton år från den som har 
vårdnaden; dömes. om det ej är brott mot frihet. för egenmäktighet med barn 
till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Detsamma skall gälla. om fader Detsamma skall gälla. om den som 
eller moder utan beaktansvärt skäl gemensamt med annan har vårdna-
egenmäktigt bortför barn under fem- den om ett barn under femton år utan 
ton år, som står under båda föräld- beaktansvärt skäl egenmäktigt bort-
rarnas vårdnad, eller om den som för barnet eller om den som skall ha 
skall hava vårdnaden obehörigen vårdnaden obehörigen bemäktigar 
bemäktigar sig barnet och däri- sig barnet och därigenom själv tar sig 
genom själv tager sig rätt. rätt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (l 947:529) om allmänna barnbidrag1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Rätten att uppbära allmänt barn
bidrag för visst barn tillkommer, där 
barnet står under föräldrarnas ge
mensamma vårdnad. barnets mo
der. eller om föräldrarna gjort 
anmälan härom till allmän försäk
ringskassa. barnets fader. Är fader 
eller moder som uppbär bidrag enligt 
vad nu har sagts till följd av frånvaro, 
sjukdom eller annan orsak för längre 
tid förhindrad att deltaga i vårdna
den, skall rätten att uppbära bidra
get i stället tillkomma den andre av 
föräldrarna. Har föräldrar gemen
samt vårdnaden om ett barn. men 
bor barnet varaktigt tillsammans 
med endast en av dem, tillkommer 
rätten att uppbära allmänt barnbi
drag efter anmälan denne förälder. 
Står barnet ej under föräldrarnas 
gemensamma vårdnad, tillkommer 
rätten att uppbära bidraget den som 
har vårdnaden om barnet. 

Föreslagen lydelse 

Rätten att uppbära allmänt barn
bidrag för ett barn tillkommer. där 
barnet står under föräldrarnas ge
mensamma vårdnad, barnets niodcr 
eller. om föräldrarna gjort anmälan 
härom till allmän försäkringskassa. 
barnets fader. Är den förälder som 
uppbär bidrag enligt vad nu har sagts 
till följd av frånvaro, sjukdom eller 
annan orsak för längre tid förhind
rad att deltaga i vårdnaden, skall 
rätten att uppbära bidraget i stället 
tillkomma den andra föräldern. Om 
föräldrarna gemensamt har vårdna
den om ett barn men barnet varaktigt 
bor tillsammans med endast en av 
dem, tillkommer rätten att uppbära 
allmänt barnbidrag efter anmälan 
den förälder som barnet bor hos. Står 
barnet ej under föräldrarnas gemen
samma vårdnad, tillkommer rätten 
att uppbära bidraget den som har 
vårdnaden om barnet. Har två sär
skilt förordnade förmyndare utsetts 
att utöva vårdnaden gemensamt, 
skall vad som nyss har sagts om 
barnets fader och moder i stället gälla 
den manlige respektive den kvinnliga 
förmyndaren. 

I fråga om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs med föräldrar de. 
som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt barn för vård 
och fostran i syfte att adoptera det. 

Allmän försäkringskassa får på framställning av socialnämnd förordna att 
allmänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens försorg placerats i 
enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats i 
enskilt hem av annan än socialnämnd. får sådant förordnande meddelas på 
framställning av den som enligt första stycket uppbär bidraget. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1983. 

I Lagen omtryckt 1973:449. 
2 Senaste lydelse 1981 :703. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 

Härigenom föreskrivs att 9 §lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Bidragsförskott utbetalas till vård
nadshavaren. Vistas barnet i annat 
enskilt hem, får försäkringskassan 
efter framställning från vårdnadsha
varen betala förskottet till den som 
fostrar barnet. 

Föreslagen lydelse 

Bidragsförskott utbetalas till vård
nadshavaren eller, om vårdnaden 
har anförtrotts åt en särskilt förord
nad förmyndare, denne. Har f1'å 

särskilt förordnade förmyndare ut
setts att utöva vårdnaden gemensamt. 
utbetalas bidragsförskottet till den 
kvinnliga förmyndaren eller, om för
myndarna begär det, till den manlige 
förmyndaren. Vistas barnet i annat 
enskilt hem, får försäkringskassan 
efter framställning från vårdnadsha
varen betala förskottet till den som 
fostrar barnet. 

Om synnerliga skäl föreligga, får förskottet på framställning av social
nämnd utbetalas till lämplig person eller till nämnden att användas för 
barnets bästa. 

Vårdas barnet under hel månad i familjehem eller hem för vård eller 
boende inom socialtjänsten, utbetalas bidragsförskottet till det kommunala 
organ som svarar för vårdkostnaden. 

Det bidragsförskottsbelopp som först förfaller till betalning efter beslut om 
förskott må, där barnet under den tid å vilken förskottsbeloppet belöper i 
väsentlig mån erhållit sin försörjning av allmänna medel. till den del beloppet 
motsvarar vad den myndighet som tillhandahållit försörjningen visar sig hava 
för nämnda tid utgivit för barnets försörjning uppbäras av myndigheten. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

I Lagen omtryckt 1976:277. 
2 Senaste lydelse 1981 :44. 
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Närvarande: statsrådet Ullsten. ordförande, och statsråden Wikström. 

Friggcbo, Dahlgren. Åsling, Söder, Johansson, Wirten, Andersson. Boo, 

Petri, Eliasson, Gustafsson, Elmstedt, Tillander, Ahrland, Molin 

Föredragande: statsrådet Petri 

Lagrådsremiss om vårdnad och umgänge m. m. 

1 Inledning 

Under l 970-talet inleddes en genomgripande reform av den familjerätts~ 
liga lagstiftningen. Denna reform har delvis berört barns rättsliga ställning. 

Lagstiftningsarbetet i denna del har bl. a. gått ut på att avveckla den 

särreglering som gällt för de s. k. utomäktenskapliga barnen. År 1976 

genomfördes en reform som innebar att begreppen "barn inom äktenskap" 

och '"barn utom äktenskap" utmönstrades ur lagstiftningen. Samtidigt 

infördes en möjlighet för ogifta eller frånskilda föräldrar att ha gemensam 

vårdnad om sina barn. 
År 1977 tillsattes utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt 1• Utredningen 

fick i uppdrag att överväga olika åtgärder för att stärka barnens rättsliga 

ställning. Sedan utredningen i ett första delbetänkande (SOU 1978:10) 

föreslagit att ett förbud mot aga av barn togs in i föräldrabalken, något som 

också genomfördes den 1 juli 1979 (prop. 1978179:67, LU 11. rskr 190, SFS 

1979:122), har utredningen i ett andra delbetänkande (SOU 1979:63) Om 

föräldraansvar m. m. föreslagit omfattande ändringar i reglerna om vårdnad, 

umgänge och överlämnande av barn. Betänkandet har remissbehandlats. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels en sammanfattning av 

betänkandet m. m. som bilaga 1, dels de lagförslag son1 läggs fram i 

betänkandet som bilaga 2, dels en förteckning över remissinstanserna och en 

sammanställning av remissyttrandena som bilaga 3. 

I Justitieombudsmannen Tor Sverne. ordförande. samt riksdagsledamoten Märta 
Fredriksson. utredningssekreterarna Yvonne Hedvall och Kerstin Sandelius, dcpar
temcntssekreteraren Lars Strand och omhudsmannen Maria West. West ersattes 
senare av hitr. professorn Lars Dcncik. Sakkunniga: harnomhudsmanncn Rigmor von 
Euler. medicinalradet Karl Grunewald. hyråförcståndarcn Gunni Jcntzsch. direktö
ren Gunnar Krantz. advokaten Valhorg Lundgren. författaren Gunnel Linde. 
avdclningsclirektörcn Anna-Lisa Mellden. byråchefen Ivan Ottoson, hovrättsasses
sorn Nina Pripp och hovrättsrådet Anders Thunved. Experter: professorn Michael 
Bohman och psykologen Inga Gustafsson. 
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Sedan betänkandet avgetts har en ny lag om barn och föräldrar (den s. k. Allmänna utgångs
barneloven) införts i Norge den 1 januari 1982. Reglerna i denna lag om punkter 
vårdnad och umgänge bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4. 
Också i Danmark och Finland pågår f. n. en översyn av gällande regler om 
föräldrar och barn. 

I detta Iagstiftningsärende har överläggningar ägt rum med företrädare för 
de danska, finländska och norska justitiedepartementen. 

2 Allmän motivering 

2.1 Allmänna utgångspunkter 

2.1.J Reformens inriktning 

·Gällande regler om vårdnad om barn härstammar från de lagar om 
föräldrar och barn som kom till under åren 1917-1920. Mot bakgrund av de 
ökade strävandena mot jämställdhet mellan kvinnor och män inleddes under 
1970-talet en reform av äktenskapslagstiftningen, som delvis fick återverk
ningar även på reglerna om vårdnaden om barn. Ett viktigt steg togs år 1973, 
då reglerna om äktenskapsskillnad ändrades. Genom denna ändring, som 

innebar bl. a. att en makes skuld inte längre kunde åberopas som grund för 
äktenskapsskillnad, fick frågan om vem av makarna som bar skulden till 
söndringen inte heller tillmätas någon betydelse vid avgörandet av vem av 
dem som efter en skilsmässa skulle få vårdnaden om sina barn. Vidare 
stärktes möjligheterna för fäder att få vårdnaden om sina barn i de fall 
föräldrarna inte var gifta med varandra (prop. 1973:32, LU 20, rskr 256 samt 
SFS 1973:645 och 646). År 1976 ändrades vårdnadsreglerna ytterligare. Då 
beslutades, som inledningsvis nämnts, nya regler om gemensam vårdnad för 
ogifta eller frånskilda föräldrar (prop. 1975176: 170, LU 33, rskr 397 och SFS 
1976:612). 

En samlad översyn av vårdnadsreglerna har numera, som också tidigare 
berörts, gjorts av utredningen om barnens rätt, som i betänkandet (SOU 
1979:63) Om föräldraansvar m. m. har lagt fram förslag till en genomgri
pande förändring av de centrala bestämmelserna om vårdnaden om barn. 
Sålunda föreslås ändringar i reglerna om vårdnadshavare, om vårdnadens 
innehåll och utövande och om umgänge. Vidare föreslår utredningen vissa 
nya regler om domstolsprövningen, vilka bl. a. handlar om talerätt och 
ombud för barnet, samt en del ändringar i fråga om socialnämndernas 
medverkan för att lösa vårdnadskonflikter m. m. Slutligen innehåller 
betänkandet förslag till omfattande ändringar i reglerna om verkställighet av 
domstols avgörande om vårdnad och umgänge. En allmän utgångspunkt för 

utredningens förslag är att barnens ställning bör stärkas genom att deras 
behov och den hänsyn som bör tas till dem i högre grad än nu markeras i 
lagen. 

Praktiskt taget ålla remissinstanser har anslutit sig till utredningens 

2 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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uppfattning att reglerna om vårdnad m. m. behöver ändras för att bättre 
svara mot barnens behov och anpassas till de förändringar i samhället och 
familjens utveckling som har ägt rum under senare år. De olika förslag som 
utredningen i detta syfte fört fram har emellertid fått ett blandat mottagande, 
även om de flesta remissinstanserna är positiva till förslagens inriktning. 
Några remissinstanser anser att utredningens förslag i vissa delar behöver 
bearbetas ytterligare. Från många håll pekas också på att utredningens 
förslag kan bli kostnads- och personalkrävande och att de ställer särskilda 

krav på utbildnings- och informationsinsatser. 
för egen del vill jag till en början framhålla att flertalet av de bestämmelser 

som nu gäller på föräldrarättens område har sina rötter i ett samhälle som 
återspeglade andra förhållanden och värderingar än dem som råder i dag. 
Bestämmelserna utgår bl. a. från den starka föräldramyndighet som rådde 

tidigare. Kunskaperna om barns villkor och behov har därefter ökat. Numera 
finns en stor medvetenhet om att barn har en med stigande ålder och mognad 
allt större förmåga att själva ta ansvar i frågor som rör deras personliga 

förhållanden. En strävan i dagens samhälle är att fostra barn till självständiga 

individer. 
Även om lagstiftningen redan i dag har barnens bästa som utgångspunkt 

anser jag, i likhet med utredningen och flertalet remissinstanser, att det är 
angeläget att lagstiftningen i högre grad än de nuvarande reglerna sätter 
barnens behov i centrum och framhäver att förhållandet mellan föräldrar och 
barn skall bygga på ömsesidigt hänsynstagande och ömsesidig respekt. 

Utredningen har i sitt betänkande redovisat några synpunkter på barns 
behov. Denna redogörelse, som har tagits in i bilaga 1, har mottagits positivt 
av remissinstanserna och utgör enligt min mening en viktig grundval för 
utformningen och tillämpningen av en ny lagstiftning på detta område. 

En förstärkning av det rent rättsliga skyddet för barn är naturligtvis bara en 
av många åtgärder som behövs för att skapa goda uppväxtbetingelser för 
barn och främja deras harmoniska utveckling. Bl. a. är det nödvändigt att 
samhället genom olika socialpolitiska åtgärder stöder dem som har ett 
särskilt hjälpbehov. Genom den nya lagstiftning om samhällets socialtjänst 
som trädde i kraft den 1 januari 1982 har målen och riktlinjerna för 
samhällets insatser på detta område slagits fast (prop. 1979/80: 1, SoU 44, rskr 
385 samt SFS 1980:620 och 621). Som utredningen om barnens rätt har 

framhållit är det viktigt att de olika stöd- och hjälpinsatser som erbjuds inom 
socialtjänsten tas till vara för att trygga barnens uppväxtförhållanden. I 
enlighet med vad socialutskottet har uttalat i betänkandet SoU 1979/80:44 är 
det också angeläget att socialtjänstens regler om vård och skydd av barn i 
särskilt utsatta situationer samordnas med föräldrabalkens regler om 

vårdnad. 
Av avgörande betydelse för att barn får växa upp under trygga och goda 

förhållanden är givetvis att föräldrar och andra fostrare handlar i en anda av 
omtanke om barnen och låter deras rättmätiga behov gå före det egna 

Allmänna utgångs
punkter 
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intresset. Nya lagregler som sätter barnens intresse i förgrunden kan Allmänna utgångs

medverka till en önskvärd attitydförskjutning. Det är därför angeläget att punkter 

information lämnas om dessa regler. Jag återkommer till detta i avsnitt 
2.9. 

2.1.2 Reformens omfattning 

Utredningen har som tidigare nämnts föreslagit en omfattande revision av 

hela vårdnadslagstiftningen. Förslaget berör framför allt reglerna om 

vårdnad i 6 kap. föräldrabalken och reglerna om verkställighet av vårdnads

avgöranden m. m. i balkens 21 kap. 

När det först gäller vårdnad5reglerna innebär utredningens förslag att 

möjligheterna för frånskilda och ogifta föräldrar att ha gemensam vårdnad 

om sina barn väsentligt utökas. De nya regler om denna vårdnadsform som 

infördes år 1976 har emellertid hittills varit i kraft endast en kortare tid. Innan 

närmare erfarenheter har vunnits om hur dessa regler har utfallit i praktiken 

bör man enligt min mening gå fram med försiktighet när det gäller en 

ytterligare utvidgning av institutet gemensam vårdnad. Det hindrar dock inte 

att en viss sådan utvidgning bör kunna ske redan nu. Detta återkommer jag 

till i det följande. 

En vanlig missuppfattning är att gemensam vårdnad innebär att barnet 

skall bo växelvis under längre eller kortare perioder hos båda föräldrarna 

(s. k. delad vårdnad). Ett sådant växelvis boende har ofta kritiserats i den 

allmänna debatten om gemensam vårdnad. För att undvika missförstånd vill 

jag understryka att det inte i första hand är denna form av delad faktisk 

vårdnad som avses när frågan om en utvidgning av möjligheterna till 

gemensam vårdnad diskuteras i det följande. 

En omständighet som kan ha verkat avhållande på föräldrarnas benägen

het att välja gemensam vårdnad är att det tidigare inte har gått att få 

underhållsbidrag och bidragsförskott i dessa fall. Med anledning av detta vill 

jag framhålla att en sådan möjlighet har införts den 1 juli 1979 genom de 

ändringar i reglerna om underhållsbidrag och bidragsförskott som då trädde i 

kraft (se SFS 1978:853 och 858). 

De möjligheter som finns att flytta över vårdnaden från föräldrarna till en 

särskilt förordnad förmyndare, när föräldrarna inte är lämpliga som 

vårdnadshavare, är f. n. starkt begränsade. Enligt utredningen bör dessa 

möjligheter vidgas något. Utredningen anser också att vårdnaden i 

undantagsfall skall kunna flyttas över till fosterföräldrar hos vilka barnet har 

rotat sig, även om föräldrarna inte i och för sig är olämpliga som 

vårdnadshavare. Som jag senare kommer att utveckla närmare delar jag 

utredningens uppfattning att vårdnadsreglerna bör ändras också i dessa 

avseenden. 

Utredningen har vidare föreslagit att den nuvarande bestämmelsen om 

rätten för en förälder som inte är vårdnadshavare att ha umgänge med barnet 



Prop. 1981/82:168 20 

ändras så att även barnets behov av umgänge med denna förälder framhävs. 

Enligt utredningen bör det också slås fast att barnet har rätt till umgänge med 
andra än en förälder som står barnet nära. Dessa förslag bör enligt min 

mening i allt väsentligt genomföras. Jag återkommer också till detta i det 

följande. 

Ett annat av utredningens förslag går ut på att man i vårdnadsreglerna skall 

samla samtliga de bestämmelser som gäller i fråga om det juridiska ansvaret 

för ett barns personliga angelägenheter och slopa den anknytning till 

förmynderskapsreglerna som i dag finns när vårdnaden om ett barn anförtros 
åt någon annan än barnets föräldrar. Förslaget har fördelen att regels"ystemet 

blir lättare att överblicka. Förslaget innebär emellertid samtidigt sådana 

sakliga förändringar som behöver diskuteras ytterligare i ett vidare 
sammanhang. Detta bör ske inom ramen för den allmänna översyn av 

lagstiftningen om förmynderskap och godmanskap som riksdagen nyligen 

har begärt (LU 1981/82:24, rskr 7). Jag avser att senare föreslå att 

utredningen om barnens rätt ges detta uppdrag. 
Utredningens förslag till ändrade regler om verkställighet av domar eller 

beslut om vårdnad m. m. har fått ett blandat mottagande hos remissinstan

serna. Förslaget rör ett område som rymmer svåra avvägningsproblem. Ett 
särskilt problem utgör det ökande antalet fall då en förälder som inte har 

vårdnaden om ett barn olovligen för ut barnet ur landet och på så sätt skiljer 

barnet från dess vårdnadshavare. Detta problem har på senare år tilldragit sig 

särskild uppmärksamhet inom Europarådet och Haagkonferensen för 

internationell privaträtt. Båda organisationerna har efter det att utredning
ens betänkande lades fram var för sig antagit en konvention i syfte att 

förbättra det internationella samarbetet för att motverka sådana fall av 
kidnapping. Enligt min mening är det lämpligast att ställning tas i ett 
sammanhang till såväl frågan om utformningen av de interna bestämmelser
na som frågan om Sveriges anslutning till dessa konventioner. Jag är inte 

beredd att nu göra en sådan samlad bedömning. De ytterligare överväganden 
som krävs bör i stället senare i år redovisas i en departementspromemoria, 

som efter sedvanlig remissbehandling kan läggas till grund för en proposition 
i ämnet. 

Jag avser inte heller att nu lägga fram något förslag om talerätt för barn i 

mål om vårdnad e. d. eller om representanter.för barn i form av barnombud 

eller en särskild barnombudsman. Utredningens betänkande i denna del 

innehåller olika alternativa förslag, och ytterligare synpunkter har förts fram 

under remissbehandlingen. Dessa förslag kräver vidare bearbetning. Utred

ningen bör därför genom tilläggsdirektiv få i uppdrag att fullfölja detta 
arbete. 

2.1.3 Terminologiska frågor 

Utredningen har föreslagit ett par ändringar av delvis terminologisk natur. 
Enligt utredningens uppfattning bör föräldrarnas ansvar för sina barn 

Allmänna utgångs
punkter 
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komma till ett tydligare uttryck i lagen. Av detta skäl föreslår utredningen att Barns grundläg

termen vårdnad ersätts med ordet föräldraansvar. En tanke med detta gande rättigheter 
förslag är också att komma ifrån den sammanblandning mellan den juridiska m. m. 
vårdnaden och den faktiska vården om barnet som nu ofta görs. 

Förslaget har fått ett blandat mottagande under remissbehandlingen. Det 

avstyrks av en knapp majoritet av remissinstanserna. 

För min del har jag i och för sig förståelse för de syften som ligger bakom 

förslaget. Uttrycket föräldraansvar har dock nackdelar av annat slag än de 

som i dag finns beträffande uttrycket vårdnad. I de fall det juridiska ansvaret 

för barnets person anförtros åt någon annan än en förälder är termen 

föräldraansvar motsägelsefull. Det kan vidare av psykologiska skäl framstå 

som olämpligt att en förälder som mister eller ej betros med det juridiska 

ansvaret berövas sitt "föräldraansvar". Man bör därför, i varje fall tills 

vidare, behålla uttrycket vårdnad som beteckning för det juridiska ansvaret 

om ett barns personliga angelägenheter. Det kan dock vara lämpligt att 

utredningen, som enligt vad jag tidigare har förordat skall överväga 

samspelet mellan vårdnadsreglerna och förmynderskapsreglerna, på nytt 

diskuterar om det går att hitta ett bättre uttryck än vårdnad för att markera 

skillnaden mellan det juridiska ansvaret för och den faktiska vården om ett 

barn. Utredningen bör senare ges i uppdrag att ytterligare överväga denna 

fråga. 

Gällande lagregler om vårdnad och umgänge finns i föräldrabalken. Enligt 

utredningen bör det redan av balkens namn framgå att barn har rättigheter 

som måste respekteras av föräldrarna. Utredningen har av detta skäl 

föreslagit att balkens namn ändras till barn- och föräldrabalk. 

En majoritet av remissinstanserna är positiva till att balkens namn ger 

uttryck för att balken innehåller regler inte bara om föräldrar utan även om 

barn. Några rcmissinstanser intar emellertid en. avvisande hållning till 

förslaget. Ett skäl som framförs mot förslaget är att det i balken regleras även 

andra förhållanden än sådana som rör föräldrar och barn, såsom omyndighet 

för vuxna, godmanskap samt förmyndares och överförmyndares skyldighe

ter. Till detta kommer att det finns materiellt betydelsefulla lagregler om 

barn även på annat håll än i balken. Ytterligare ett skäl som anförs mot det 

föreslagna balknamnet är att detta blir tungt och till sin uppbyggnad kommer 

att skilja sig från övriga balkars. 

För egen del anser jag att de skäl som kan finnas för att ändra balkens namn 

inte överväger de nackdelar som är förbundna med det föreslagna 

balknamnet. Jag anser därför att balken även i fortsättningen bör benämnas 

föräldrabalken. 

2.2 Barns grundläggande rättigheter m. m. 

Enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken skall den som har vårdnaden om ett barn 

sörja för barnets person och ge barnet sorgfällig uppfostran. Vårdnadsha

varen skall ocks<I se till att barnet får uppehälle och utbildning. Vidare gäller 
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enligt 6 kap. 3 § föräldrabalken att vårdnadshavaren skall utöva den uppsikt Barns grundläg

över barnet som behövs, samtidigt som det anges att barnet inte får utsättas gande rättigheter 

för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. m. m. 

Enligt utredningen bör det av föräldrabalken framgå att barn har rätt till 

omsorg, trygghet och förståelse samt till fostran och utbildning. Utredningen 

har därför föreslagit särskilda bestämmelser om detta, vilka också anger att 

det är barnets vårdnadshavare som skall se till att dessa behov tillgodoses 

samt utöva den tillsyn över barnet som behövs. Slutligen anser utredningen 
att det nuvarande förbudet mot aga av barn bör behållas i oförändrat 

skick. 
Utredningens förslag har godtagits eller lämnats utan erinran av flertalet 

remissinstanser. Från något håll uttalas dock att det inte är lämpligt att 

lagstifta om de känslor som människor bör hysa för varandra. Också i övrigt 

riktas viss kritik mot den närmare beskrivning av barnets rättigheter som 

utredningen har föreslagit. 

Liksom utredningen och flertalet remissinstanser anser jag att det är 

värdefullt om föräldrabalken på ett bättre sätt än f. n. ger uttryck för de 

grundläggande behov som barn har rätt att få tillgodosedda av sina föräldrar 

och andra vårdnadshavare. I första hand kan en uppräkning av de rättigheter 

barn har gentemot sina vårdnadshavare ge dessa vägledning om vad de skall 
iaktta vid sin uppfostran av barnen. En sådan uppräkning kan vidare få 

betydelse vid tvister om vårdnaden om eller umgänge med ett barn på så sätt 

att domstolen bör välja den lösning som kan antas bäst främja att de angivna 

rättigheterna blir tillgodosedda. Slutligen kan bestämmelser som slår fast 
dessa rättigheter uppfattas som allmängiltiga normer och därmed indirekt 
påverka även andra än vårdnadshavare som har hand om barn eller 
bestämmer i frågor som rör barn. 

När det gäller det närmare innehållet i en beskrivning av barns 
grundläggande rättigheter bör till en början - i huvudsaklig överensstäm
melse med utredningens förslag - anges att barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Vidare bör föreskrivas att barn skall behandlas 

med aktning för sin person och egenart. Genom en sådan föreskrift markeras, 

på ett bättre sätt än den av utredningen valda formuleringen, att barn 

behöver förståelse och skydd för sin integritet för att kunna utveckla sin 

personlighet. I anslutning till denna föreskrift kan lämpligen tas in det 

nuvarande förbudet mot kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling av barn. 

Enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken skall vårdnadshavaren se till att barn får 

utbildning efter vad som är tillbörligt bl. a. med hänsyn till barnets anlag. 

Utredningen anser att denna bestämmelse i stället bör utformas som en rätt 

för barnet till utbildning som motsvarar dess önskemål. behov och 

förutsättningar. Med anledning av detta vill jag erinra om att det av 
bestä.mmelserna i skollagen (1962:319) om skolplikt framgår att barn har en 

ovillkorlig rätt till studier i grundskolan eller motsvarande. Möjligheterna för 
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ett barn att bedriva studier på högre nivå är däremot givetvis beroende av Rätten att bestäm

vilka olika alternativ som står till buds och vilka villkor som har ställts upp för ma 

tillträde till de högre studierna. Av stor betydelse kan också vara vilka 

ekonomiska möjligheter som föreligger för att barnet skall kunna studera 

vidare. Av 7 kap. l §andra stycket föräldrabalken följer att föräldrarna i mån 

av förmåga är underhållsskyldiga för barnets studier i grundskolan, 

gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Om föräldrarna inte 

helt kan ekonomiskt svara för barnets försörjning, blir barnet beroende av de 

bidrag, lån eller ekonomiska stöd i annan form som finns. Sammantaget 

gäller alltså att ett barns möjligheter att bedriva studier på högre nivåer än 

grundskolan är beroende av skilda omständigheter som vårdnadshavaren 

inte alltid råder över. Jag finner det därför lämpligt att man i föräldrabalken, i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad som gäller i dag, endast föreskriver 

att vårdnadshavaren skall bevaka att barnet får tillfredsställande utbild-

ning. 

I ansvaret för vårdnaden om barn ingår enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken en 

skyldighet för barnets vårdnadshavare att se till att barnet får uppehälle efter 

vad som är tillbörligt med hänsyn till föräldrarnas villkor och de tillgångar 

barnet kan äga. Utredningen anser att denna skyldighet kan utmönstras, 

eftersom föräldrarnas ekonomiska ansvar för sina barns försörjning regleras 

på annat håll (se 7 kap. föräldrabalken). Det är emellertid en sak för sig vem 

som har det ekonomiska ansvaret för barnets underhåll. En annan sak är vem 

som skall bevaka att detta ansvar fullgörs. Enligt min mening bör det även i 

fortsättningen anges att vårdnadshavarna skall bevaka att barnet får 

tillfredsställande försörjning. 

I vårdnadsfunktionen ingår slutligen enligt 6 kap. 3 § föräldrabalken att 

utöva den uppsikt över barnet som behövs med hänsyn till barnets ålder och 
·övriga omständigheter. Avsikten med bestämmelsen är i första hand att 

barnet skall skyddas från att skada sig självt. Den är emellertid även ett 

uttryck för den skyldighet att hålla tillsyn över barnet som vårdnadshavaren 

har i förhållande till utomstående. Liksom utredningen anser jag att denna 
bestämmelse bör behållas. Termen uppsikt bör dock bytas ut mot ordet 

tillsyn, som enligt min mening bättre anger vad skyldigheten gäller. 

2.3 Rätten att bestämma i frågor som rör barns personliga förhållanden 

I föräldrabalken saknas uttryckliga regler om vem som bestämmer i frågor 

som rör barns personliga förhållanden. Det ligger dock i sakens natur att den 

som har vårdnaden om ett barn också måste kunna besluta i frågor som rör 

barnet. I vissa fall är denna befogenhet emellertid inskränkt genom 

föreskrifter i olika författningar. 

Barn har endast i begränsad utsträckning getts en laglig rätt att själva 

bestämma eller komma till tals. Ett exempel på en sådan bestämmelse finns i 

6 kap. 4 *föräldrabalken. som reglerar barns riitt att ingii eller säga upp avtal 
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om anställning. I viss utsträckning anses emellertid att ett harn, som har nått Rätten att bestäm-

tillräcklig mognad, även utan direkt lagstöd kan hcstämma självt. ma 

Enligt utredningen bör det genom en uttrycklig hcstämmelse i föräldra

halken slås fast att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att 

bestämma rörande barnets personliga förhållanden. Avsikten är emellertid 

inte att vårdnadshavaren generellt och utan diskussion skall bestämma vad 

barnet skall göra. Tvärtom framhåller utredningen att det är av stor vikt för 

barnets personlighetsutveckling att barnet självt får möjlighet att ta del i 

besluten. Av detta skäl föreslår utredningen att det också skrivs in en 

skyldighet för vårdnadshavaren att så snart det är möjligt samr{1da med 

barnet i angelägenheter som rör dess personliga förhållanden samt att, med 

iakttagande av bestämmelserna om vårdnadshavarens ansvar för barnets 

behov, ge barnet en med stigande ålder och mognad allt större rätt att självt 

bestämma. 

Remissinstanserna har allmänt anslutit sig till utredningens grundsyn när 

det gäller bestämmanderätten i frågor som rör barnet rent personligen. 

Beträffande den närmare utformningen av reglerna framförs dock olika 

uppfattningar. 

För egen del anser jag att det är en självklar utgångspunkt att 

vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter. Jag delar utredningens uppfattning att detta bör 

slås fast genom en uttrycklig bestämmelse i föräldrabalken. En sådan regel 

markerar klart vårdnadshavarens ansvar och ger också - mot bakgrund av 

vad som tidigare har sagts om vårdnadshavarens ansvar för att barnets behov 

tillgodoses - vårdnadshavaren stöd för att hävda harnets intressen. 
Samtidigt som vårdnadshavarens principiella bestämmanderätt slås fast är 

det naturligtvis viktigt att också barnet ges möjlighet att självt komma till tals 

i frågor som rör dess person. Genom att uppmuntra barnet till att uttrycka en 
egen åsikt tränas barnet, som utredningen har uttryckt det, till att bli en 
självständig och ansvarskännande människa. Jag anser därför att den nyss 

förordade regeln om vårdnadshavarens bestämmanderätt bör kompletteras 

med en bestämmelse som anger att vårdnadshal'aren skall ta hänsvn till 

barents egna önskemål och synpunkter. En sådan skyldighet får emellertid 

inte utformas så att vårdnadshavaren skulle vara förhindrad att sätta sig över 

barnets vilja i de fall då barnets bästa kräver det. Barnets behov av att med 

tiden alltmera frigöra sig från sina föräldrar får naturligtvis inte medföra 

överdrivna hänsynstaganden till barnets önskemål. 

Såväl angelägenhetens beskaffenhet som varje enskilt harns individuella 

förutsättningar varierar så starkt att det knappast är möjligt att i lagtexten 

annat än i mycket allmänna ordalag ge uttryck för det ökande hänsynsta

gande till barnets synpunkter och önskemål som hör följa med barnets 

personliga utveckling. Jag anser därför att bestämmelsen bör ges det 

innehållet att en vårdnadshavare skall i takt med barnets stigande ålder och 
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utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Gemensam vård-

I vissa fall kan den fräga det gäller vara av sädan art att det ter sig naturligt nad 

att barnet får bestämma sjiilw, utan att vårdnadshavaren lägger sig i saken. 

Det gäller framför allt i enkla och vardagliga frågor som rör barnets 

personliga förhållanden. Den bestämmelse som jag nyss har förordat innebär 

också att vårdnadshavaren hör låta barnet bestämmas jälvt i den utsträckning 

som är lämplig med hänsyn till frågans beskaffenhet och barnets mognad. 

Någon uttrycklig föreskrift om barnets bestämmanderätt behövs därför inte. 

I sammanhanget bör dock understrykas att den möjlighet som vårdnadsha-

varen sålunda har att ge barnet rätt att självt bestämma inte hör få leda till att 

vårdnadshavaren övervältrar sitt ansvar som heslutsfattare på barnet. För 

barnets trygghet är det väsentligt att barnet inte tvingas att självt fatta beslut 

som barnet inte känner sig moget för. 

Till frågan om rätten för barn att bestämma i frågor om påbörjande eller 

avslutande av en anställning återkommer jag i specialmotiveringen. 

2.4 Gemensam vårdnad 

2.4.1 Erfarenheterna av 1976 års reform 

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad 

om sina barn. Före 1976 års reform av vårdnadslagstiftningen kunde andra 

föräldrar inte ha gemensam vårdnad. Genom denna reform fick emellertid 

frånskilda föräldrar möjlighet att efter skilsmässan fortsätta eller på nytt 

börja utöva den gemensamma vårdnaden. En förutsättning för detta är att 

båda föräldrarna är ense om denna vårdnadsform och att domstol förordnar 

om sådan vårdnad. Även föräldrar som inte är eller har varit gifta med 

varandra kan efter 1976 års reform få gemensam vårdnad om sina barn, om 

båda föräldrarna begär det hos domstol. Domstolen kan emellertid i fråga 

om både frånskilda och ogifta föräldrar vägra att förordna om gemensam 

vårdnad. om ett sådant förordnande skulle vara uppenbart stridande mot 

barnets bästa. 

Syftet med de nya reglerna om gemensam vårdnad har i första hand varit 

att främja goda .förhM!anden mellan barnet och båda föräldrarna. Beträf

fande den närmare bakgrunden till reglerna kan hänvisas till prop. 

1975176:170 s. 141-154 och LU 1975!76::n s. 79-82. 

Någon riksomfattande statistik över antalet avgöranden om gemensam 

vårdnad som har medddats sedan 'de nya reglerna trädde i kraft finns inte. 

Tillgängliga undersökningar visar dl;ck att möjligheten att begära gemensam 

vårdnad hittills har utnyttjats i ganska begränsad utstriickning. iiven om 

antalet avgöranden p{t senare tid tenderar att öka. Ett skiil för att 

v5rdnadsformen under de första {1ren inte kom till större användning kan ha 

varit att frågan om underhällsbidrag och bidragsförskott i dessa fall då ännu 

inte hade lösts. En ändring i denna del kom till ständ genom de nya regler om 

underhåll och bidragsförskott till barn vilka i sina huvuddelar triidde i kraft 
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den l juli 1979 (prop. l Q78!79: 12). Gemensam vård-

Ntigon hrcdare vetenskaplig studie av 1976 års vårdnadsregler finns såvitt nad 

känt inte. Reglerna har dock studerats i examensarheten av olika slag vid 

universiteten och högskolorna i landet. Vid pedagogiska institutionen vid 

Stockholms universitet pågår f. n. ett forskningsprojekt om gemensam 

vårdnad. 

Våren 1978 tillsatte socialstyrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att 

studera vårdnad om harn vid separation. Resultatet av gruppens arbete har 

publicerats i skriften "Mamma, pappa - eller håda?" (Socialstyrelsen 

redovisar 1979:8). I skriften redovisas erfarenheterna under år 1977 hos ett 

antal kommuner, PBU-centraler. socialkonsulenter och allmänna advokat

hydtcr av vårdnadsreformcn samt en del statistiska uppgifter. Bl. a. framgår 

att Stockholms tingsrätt år 1977 meddelade sammanlagt 245 avgöranden om 

gemensam vårdnad. Nästan 50 % av dessa gällde ogifta sammanboende 

föräldrar. 

Enligt en annan undersökning. gjord vid Uppsala universitet, valdes under 

år 1977 gemensam vårdnad i samband med äktenskapsskillnad i 9 % av 

målen vid Stockholms tingsrätt. Motsvarande siffror var för samma tid för 

Uppsala tingsrätt 12,5 %, för Uppsala läns södra tingsrätt 3 % och för 

Norrköpings tingsrätt 1.5 %. 

Enligt ytterligare en undersökning, gjord vid Stockholms universitet, hade 

antalet avgöranden om gemensam vårdnad som meddelats av Stockholms 

tingsrätt under år 1979 ökat till 515. Den största gruppen av dem som hade 

begärt gemensam vårdnad var nu de frånskilda föräldrarna, som svarade för 

256 avgöranden mot 89 avgöranden är 1977. Antalet ogifta sammanboende 

föräldrar som år 1979 erhöll gemensam vårdnad vid tingsrätten var enligt 

samma undersökning 162. Undersökningen visar också att tingsrätten detta 

år i 42 fall anförtrodde vårdnaden gemensamt åt frånskilda föräldrar av vilka 

efter äktenskapsskillnadcn endast en från hörjan varit vårdnadshavare. 

En fortsatt uppföljning av 1976 års vårdnadsregler kom till st{md våren 

1981 vid en konferens om gemensam vårdnad som anordnades av Allmänna 

barnhuset. En dokumentation från mötet finns i skriften Gemensam vårdnad 

- Konferensrapport från Sätra bruk 1981. 

Det material som sålunda finns ger inte någon entydig bild av skälen till att 

föräldrar viiljer eller avstår från att välja gemensam vårdnad. Det framgår 

inte heller hur gemensam vårdnad har utfallit i praktiken i de fall denna 

vårdnadsform har valts. En av orsakerna till att ogifta föräldrar som bor 

tillsammans inte har valt gemensam vårdnad i större utsträckning är enligt 

utredningen om harnens rätt att föräldrarna har funnit dt:t dyrt och krångligt 

att hos domstol få bekräftat ett ansvar som de redan har tagit på sig i 

praktiken. Av de föräldrar som inte bor tillsammans och som har valt 

gemensam viirdnad har mån!!a som intervjuats i olika undersökningar angett 

att de sett den gemensamma v;irdnaden som en naturlig v;irdnadsform även 

när föriildrar hor isär. Andra föräldrar har kommit fram till denna lösning av 
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vårdnadsfrågan därför att ingen av föräldrarna har velat släppa ifrån sig Gemensam vård

vårdnaden om barnet eller förlora en nära kontakt med barnet. Några av nad 

dessa föräldrar har närmast på försök bestämt sig för en gemensam vårdnad, 

medan andra har sett den gemensamma vårdnaden som en möjlighet att 

slippa ifrån en uppslitande vårdnadsprocess. 

Gemensamt för de flesta särboende föräldrar som har valt gemensam 

vårdnad har varit intresset och ambitionen att upprätthålla en nära och god 

kontakt med barnet trots särboendet. Av en undersökning (Ds S 1981:18) 

Ensamförälder 1980, som har gjorts vid Umeå universitet på uppdrag av 

ensamförälderkommitten (S 1977: 16), framgår också att kontakterna mellan 

barn och föräldrar som inte sammanbor med barnet är markant tätare när 

föräldrarna har gemensam vårdnad än när de inte har det. 

Det material som i övrigt finns om gemensam vårdnad visar att många 

föräldrar har saknat information om följderna av att välja gemensam 

vårdnad och hur den gemensamma vårdnaden bör utövas för att fungera i 

praktiken. Eftersom referensmaterial om de praktiska följderna i stort sett 

saknades vid reformens början har många föräldrar i stor utsträckning fått 

pröva sig fram till de arrangemang som de funnit lämpligast. 

Det tillgängliga utredningsmaterialet visar att en klar majoritet av de ogifta 

eller frånskilda föräldrar som har gemensam vårdnad är nöjda med de nya 

vårdnadsreglerna. De vill också i allmänhet rekommendera gemensam 

vårdnad även för andra föräldrar. Bland de positiva upplevelser som 

redovisas från tillfrågade föräldrar är, främst från männens sida. känslan av 

att få vara med och ta del i vad som händer barnet och en tätare och mer 

otvungen samvaro med barnet. Från framför allt kvinnornas sida anges som 

särskilt positivt att slippa att ensam behöva ta ansvaret för barnet och att ha 

någon att tala med om barnets uppfostran. Bland negativa reaktioner hos 
föräldrarna framhålls det arbetskrävande i att hålla fortlöpande och nära 

kontakter med varandra och att ha en god planering. Några föräldrar har 

upplöst den gemensamma vårdnaden eller överväger att göra det. eftersom 

de finner vårdnadsformen svår eller alltför kriivande. Det förekommer också 

att föräldrarna tycker sig märka att barnet inte far väl av de praktiska 

arrangemang som har valts. 

Hur barnet självt upplever en gemensam vårdnad. när föräldrarna bor isär. 

saknas det närmare uppgifter om. I många fall torde den gemensamma 

vårdnaden bidra till att tillgodose barnets behov av nära och goda relationer 

till båda sina föräldrar. I den kritik som har förts fram mot gemensam 

vårdnad - såväl i remissyttrandena över utredningens betänkande som i den 

allmänna debatten - hävdas dock att det finns en risk för att särboende 

föräldrar kan välja denna vårdnadsform inte för barnets skull utan för att 

åstadkomma rättvisa mellan föräldrarna. Detta kan komma till uttryck bl. a. 

i att föräldrarna kriiver att ha barnet boende hos sig lika långa tider" var. En 

rakt motsatt effekt kan följa när föräldrarna ser gemensam vårdnaö som en 

möjlighet att själva slippa ta ställning i vårdnadsfrågan. De kan då alltför 
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mycket övervältra ansvaret för olika beslut på barnet. nä got som kan försätta Gemensam vård

barnet i svåra lojalitetskonflikter eller skapa otrygghet. En ytterligare nad 

negativ effekt kan inträda när föräldrarna inte har löst sina inbördes 

konflikter men ändå ger sig in i en vårdnadsform som kräver samförstånds-

lösningar. Även här kan barnet utsättas för lojalitetskonflikter och en 

uppväxt utan den fasthet och trygghet som barnet behöver. Barnet kan också 

komma att utnyttjas av en förälder som kontaktlänk med en partner som 

föräldern inte förmår att helt skilja sig ifrån. 

Den kritik som riktas mot reformen om gemensam vårdnad för ogifta eller 

frånskilda föräldrar hänför sig främst till hur föräldrarna faktiskt sörjer för 

barnets person. Efter det att 1978 års underhållsreform trädde i kraft har det 

endast i begränsad utsträckning framförts kritik mot de juridiska och 

ekonomiska följderna. Däremot anses det mer allmänt att det brister i den 

information som föräldrar behöver när de har att ta ställning till hur 

vårdnaden om barnet bör anordnas. 

2.4.2 Gemensam vårdnad som h11v11dregel för alla föriildrar? 

En utgångspunkt för utredningen har varit att båda föräldrarna till ett barn 

skall känna lika stort ansvar för barnet vare sig de är gifta eller frånskilda eller 

över huvud taget inte har varit gifta med varandra. Utifrån denna 

utgångspunkt har utredningen diskuterat om inte alla föräldrar. oavset~ 

vilken kategori de tillhör. bör automatiskt ha gemensam vårdnad om sina 

barn. om inte domstol förordnar annat. Ett annat alternativ, som delvis 

kompletterar det förra. är att domstol i särskilda fall skall kunna förordna om 
gemensam vårdnad även mot en förälders vilja. dvs. kunna antingen vägra att 

upplösa en gemensam vårdnad eller besluta om gemensam vårdnad på 

begäran av endast den ena av föräldrarna. 

Utredningens majoritet har stannat för att inte lägga fram något av dessa 

alternativ som utredningens huvudalternativ. Mot detta har tre ledamöter 

reserverat sig. De flesta remissinstanserna har emellertid anslutit sig till 

majoritetens uppfattning. 

För egen del har jag i och för sig förståelse för syftet med förslaget om att 

föräldrar i princip alltid bör ha gemensam vårdnad om sina barn. Med en 

sådan ordning skulle barnens behov av samhörighet med båda föräldrarna 

markeras tydligare än f. n. Som flera remissinstanser har påpekat lämpar sig 

emellertid denna ordning inte för alla föräldrar. Om vårdnadsformen skall 

kunna fungera och vara det stöd för barnen som är avsett kräver den att 

föräldrarna står i nära kontakt med varandra och sina barn och att 

föräldrarna har vilja och förmåga att samarbeta. I vissa fall kan förutsätt

ningarna för en sådan nära föräldrakontakt saknas. Det kan också uppstå 

slitningar mellan föräldrarna som försv;'1rar eller omöjliggör det samarbete 

som krävs. 

Vad jag nu har sagt innebär till en början att gemensam vårdnad inte bör 
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påtvingas föräldrar som inte båda är positivt inställda till denna vårdnads- Gemensam vård

form. Det bör alltså inte komma i fråga att domstol skall kunna förordna om nad 

gemensam vårdnad mot en förälders vilja eller vägra att upplösa en sädan 
vårdnad trots att en förälder begär det. Men inte heller i övrigt är det lämpligt 

att generellt föreskriva gemensam vårdnad som huvudregel. Även om inte 

föräldrarna själva eller någon av dem uttryckligen motsätter sig denna 

vårdnadsform, är det angeläget att den används endast av dem som kan antas 
ha förutsättningar för att leva upp till de krav som den gemensamma 

vårdnaden ställer på dem. Detta hindrar emellertid inte att möjligheterna till 

gemensam vårdnad bör utvidgas i förhållande till vad som nu gäller. Den 

frågan behandlas i de båda följande avsnitten. 

2.4.3 Gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar 

Föräldrar som är gifta med varandra har direkt på grund av lag gemensam 

vårdnad om sina barn (6 kap. 7 § första stycket föräldrabalken). Om 

föräldrarna begär äktenskapsskillnad, är domstolen skyldig att i samband 

med äktenskapsskillnadsdomen förordna om vårdnaden om barnen. Önskar 

föräldrarna då fortsätta den gemensamma vårdnaden, skall domstolen 

besluta i överensstämmelse med deras önskan, om det ej är uppenbart 

stridande mot barnets bästa (6 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). 

Utredningen har föreslagit att domstolen inte längre skall vara skyldig att 

alltid meddela förordnande om vårdnaden när föräldrarna erhåller äkten

skapsskillnad. Utredningen anser att de problem som en skilsmässa 

ofrånkomligen för med sig ofta ökar genom den prestigekamp om barnen 

som föräldrarna kan driva. Enligt utredningen torde det många gånger kunna 

skapas bättre förutsättningar för att skilsmässan görs upp i godo, om 
vårdnadsfrågan inte måste ingå i denna uppgörelse. Utredningen anser 
vidare att den obligatoriska prövning som domstolen i dag skall göra 
markerar en onödigt negativ inställning till möjligheten för båda föräldrarna 
att ha ett fortsatt gemensamt ansvar för sina barn. Utredningen har därför 
föreslagit att den gemensamma vårdnaden automatiskt skall fortsätta även 
efter en äktenskapsskillnad, såvida inte föräldrarna eller en av dem begär att 

den gemensamma vårdnaden upplöses. Utredningen är emellertid inte enig. 

I en reservation förordas att den nuvarande obligatoriska domstolsprövning

en vid äktenskapsskillnad står kvar. 
Remissopinionen är i denna fråga splittrad. En majoritet tillstyrker att den 

gemensamma vårdnaden automatiskt fortsätter även efter en äktenskaps

skillnad, om inte föräldrarna begär annat. Många remissinstanser pekar 

emellertid på att förslaget kan vara förenat med vissa risker för barnet. Bl. a. 
framhålls att ett borttagande av den nuvarande domstolsprövningen kan leda 

till att föräldrarna på grund av obetänksamhet, eftergivenhet hos den ene 

eller en önskan att slippa en uppslitande vårdnadstvist kommer i en 

vårdnadssituation som de inte bemästrar. Förmår föräldrarna inte samarbeta 



Prop. 1981/82:168 30 

eller störs samarbetet av inbördes motsättningar mellan dem, kan barnet Gemensam vård

enligt dessa remissinstanser tvingas leva i en otrygg och i övrigt skadlig nad 

miljö. 
För egen del ser jag fördelar i att en äktenskapsskillnad inte automatiskt 

behöver medföra ett förordnande från domstolens sida om vårdnaden om 

makarnas barn. Med hänsyn till vad jag tidigare har sagt om nyttan med 

gemensam vårdnad är det en naturlig utgångspunkt att denna vårdnadsform 

fortsätter även efter det att föräldrarna har skilt sig och utan att domstolen 

behöver ta upp frågan. 
Ett sätt att nå detta resultat är att. som utredningen har föreslagit, den 

gemensamma vårdnaden upplöses endast om föräldrarna själva eller någon 

av dem begär det. Spörsmålet är då hur stora riskerna är för att barnet skall 
"glömma bort" eller att föräldrarna inte inser följderna av sin passivitet, om 

domstolen prövar vårdnadsfrågan endast på föräldrarnas eget initiativ. 

Inte några föräldrar torde undgå praktiska problem när en äktenskaps

skillnad är förestående. I fråga om barnen reser sig omedelbart frågan var de 

skall bo och hur underhållsansvaret för dem skall fördelas mellan föräldrar

na. I samband med detta torde det i de flesta fall bli aktuellt att diskutera 

också vem av dem som skall ha den juridiska vårdnaden om barnen. Att 

denna fråga skulle "glömmas bort" ter sig därför enligt min mening inte 

särskilt sannolikt. Däremot kan det finnas en risk för att föräldrarna inte får 
eller nås av den information som är nödvändig för att de skall kunna lösa 

frågan om den juridiska vårdnaden på ett sätt som svarar mot barnens behov. 

Vad som behövs är en information inte bara om de juridiska, ekonomiska 
och faktiska effekterna av den ena eller den andra vårdnadsformen efter en 
separation. Viktigt är också att föräldrarna görs uppmärksamma på de 
allvarliga påfrestningar som barnen utsätts för vid en äk~enskapsskillnad och 
att föräldrarna får upplysning om vilka rådgivningsorgan som finns att tillgå 
och vilken hjälp i övrigt som samhället och enskilda organ kan erbjuda 
familjer som står i begrepp att splittras. Enligt min mening är det angeläget 

att informationsinsatserna i dessa delar förbättras. 

Med en sådan förbättrad information kan jag inte se att en ordning, enligt 

vilken den gemensamma vårdnaden automatiskt fortsätter efter en äkten

skapsskillnad om inte föräldrarna eller någon av dem begär annat, skulle 

behöva få några negativa följder. Domstolen bör dock även vid denna 

ordning ha möjlighet att i samband med domen på äktenskapsskillnad 

upplösa den gemensamma vårdnaden, om det genom socialnämnden eller på 

annat sätt har kommit fram att någon av föräldrarna är så olämplig att han 
eller hon inte längre bör få stå kvar som vårdnadshavare för barnet eller om 

gemensam vårdnad av andra skäl är uppenbart oförenlig med barnets 

bästa. 
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2.4.4 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar 

Som förut nämnts gäller f. n. att föräldrar som inte är eller har varit gifta 

med varandra kan få gemensam vårdnad om sina barn endast efter ansökan 

av dem båda hos domstol. Enligt utredningen bör det emellertid i 

fortsättningen vara tillräckligt att de tillsammans anmäler till pastorsämbetet 

att de önskar denna vårdnadsform. Förfarandet föreslås bli kostnadsfritt och 

stå öppet för såväl sammanboende som särboende föräldrar. I en reservation 

har dock förordats att anmälningsförfarandet erbjuds endast sammanboende 

föräldrar. 

I de fall båda föräldrarna dagligen tar del i den faktiska omvårdnaden om 

barnet och barnets uppfostran är det enligt min mening naturligt att 

föräldrarna också har ett gemensamt rättsligt ansvar för barnet. Så är fallet i 

dag beträffande gifta föräldrar, vilka automatiskt har gemensam vårdnad. 

Situationen för ogifta samboende föräldrar torde i allmänhet inte skilja sig 

nämnvärt från den som råder i en familj där föräldrarna är gifta med 

varandra. I fråga om de ogifta samboende föräldrarna saknas emellertid den 

officiella registrering av samhörigheten som vigseln utgör för de gifta 

föräldrarna. Det är därför. som också utredningen har kommit fram till. inte 

möjligt att enbart med utgångspunkt i föräldrarnas samboende som sådant 

knyta någon regel om gemensam vårdnad. utan man är hänvisad till att 

föräldrarna själva tar initiativ till denna vårdnadsform. 

De möjligheter som ogifta samboende föräldrar har i dag att ansöka hos 

domstol om gemensam vårdnad synes hittills ha utnyttjats i ganska liten 

utsträckning. Enligt vad utredningen har redovisat och som också har nämnts 

i det föregående kan en av orsakerna till detta vara att många finner det dyrt 

och krångligt att hos domstol få bekräftat ett ansvar som de redan har tagit på 

sig i praktiken. 

Det förslag om en gemensam anmälan till pastorsämbetet som utredningen 

har fört fram har allmänt vunnit gillande under remissbehandlingen. 

Förfarandet är enkelt, och både föräldrar och domstolar besparas arbete. I 

de flesta fall då faderskapet till barn fastställs genom ett faderskapserkän

nande torde föräldrarna med hjälp av den information som socialnämnden 

lämnar ha möjlighet att redan i samband med att faderskapet fastställs 

anmäla sitt önskemål om gemensam vårdnad. En anmälan som sker i detta 

sammanhang kan lätt vidarebefordras av socialnämnden till pastorsämbetet i 

samband med att nämnden fullgör sin skyldighet att till ämbetet anmäla 

faderskapserkännandet. Också jag anser därför att ogifta samboende 

föräldrar i fortsättningen bör kunna få gemensam vårdnad genom en enkel 

anmälan till pastorsämbetet. 

En majoritet inom utredningen har föreslagit att möjligheten att efter 

anmälan få gemensam vårdnad bör stå öppen också för ogifta särhoende 

föräldrar. Föräldrar som tillhör denna kategori kan tidigare ha sammanbott 

utan att då anmäla önskemål om gemensam vårdnad. Det kan också vara 

Gemensam vård

nad 
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fråga om föräldrar som aldrig någonsin har sammanbott. Flera remissinstan- Gemensam vård

ser har godtagit att också dessa båda grupper ges möjlighet till ett förenklat nad 

förfarande för att få gemensam vårdnad. Själv är jag dock inte övertygad om 

att det är lämpligt att helt utan prövning ge dessa föräldrar ett gemensamt 

rättsligt ansvar för sina barn. Har föräldrarna inte under sin samboendetid 

valt gemensam vårdnad, bör de alltså liksom nu vara hänvisade till att göra 

ansökan hos domstol. Och detsamma bör gälla, när föräldrarna över huvud 

taget inte har bott ihop och inte heller gör det när de vill ha gemensam 

vårdnad. 

Sammanfattningsvis föreslår jag att möjligheten att genom en enkel 

anmälan till pastorsämbetet få gemensam vårdnad erbjuds endast ogifta 

föräldrar som bor tillsammans. Lagtekniskt bör förutsättningarna för att en 

registrering av den gemensamma vårdnaden skall ske hos pastorsämbetet 
utformas så att båda föräldrarna och barnet skall vara kyrkobokförda på 

samma fastighet. Vidare bör som förutsättning för registrering av gemensam 

vårdnad gälla att vårdnadsfrågan inte tidigare har prövats av domstol. 

För att underlätta pastorsämbetenas handläggning bör möjligheten att 

anmäla gemensam vårdnad kunna utnyttjas endast när både föräldrarna och 
barnet är svenska medborgare. 

2.4.5 Upplösning av gemensam vårdnad 

Betänketid 

Enligt 11 kap. 1 ~ giftermålsbalken skall makar som vill skiljas iaktta en 
betänketid bl. a. om en av dem varaktigt bor tillsammans med ett eget barn 
under 16 år som står under denna förälders vårdnad. Betänketiden är minst 
sex månader och högst ett år. 

Utredningen anser att behovet av eftertanke innan en gemensam vårdnad 

om barn under 16 år upplöses är lika stort vare sig föräldrarna är gifta med 
varandra eller inte. En betänketid på minst sex månader och högst ett år 

föreslås därför för alla dessa fall. Denna tid skall enligt förslaget börja löpa 

när föräldrarna eller en av dem begär hos domstol att den gemensamma 

vårdnaden skall upplösas. 

Beträffande utredningens förslag har åsikterna brutit sig under remissbe

handlingen. De remissinstanser som stöder förslaget är ungefär lika många 
som de som tar avstånd från detta (se bil. 3 avsnitt 3.4 och 5.2). 

En betänketid får antas ha sin största betydelse i fall då föräldrarna är 

oense om huruvida den gemensamma vårdnaden skall upplösas eller vem av 

dem som vid en sådan upplösning skall ha vårdnaden om barnet. I dessa fall 

skulle en betänketid kunna ge tid för eftertanke innan domstolen slutligt 

avgör vårdnadsfrågan. I vårdnadstvister brukar domstolarna emellertid 

normalt begära en vårdnadsutredning från socialnämnden. Redan den tid 

som förflyter innan denna utredning är klar torde i de flesta fall - även om 
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utredningstiden förkortas (se avsnitt 2.7.4) - vara tillräcklig för att Gemensam vård

föräldrarna skall hinna tänka igenom sin situation. Jag anser därför att i de nad 

fall då vårdnadsfrågan är tvistig och en vårdnadsutredning alltså äger rum 

någon särskild betänketid inte behövs innan domstolen slutligt avgör 

vårdnadsfd1gan. Och om betänketiden även är avsedd att förhindra en 

möjlighet till ett interimistiskt avgörande i denna fråga, är detta enligt min 

mening inte någon Himplig lösning. Detta återkommer jag strax till. 

Som jag redan har antytt torde skälen för att införa en betänketid vara 

ännu mindre i de fall då föräldrarna är överens om att den gemensamma 

vårdnaden skall upplösas och om vem av dem som ensam skall vara 

vårdnadshavare i fortsättningen. Det är knappast troligt att en betänketid i 

dessa fall skulle fylla någon egentlig funktion. Tvärtom finns det risk för att 

de motsättningar som har gjort att föräldrarna har enats om att upplösa den 

gemensamma vårdnaden förvärras, om de tvingas att fortsätta denna 

vårdnad under en betänketid. 

Sammanfattningsvis anser jag att det inte finns skäl att, vid sidan av den 

betänketid som nu gäller för gifta föräldrar före en skilsmässa, införa en 

särskild betänketid inför upplösningen av en gemensam vårdnad. 

Interimistiska beslut 

Enligt 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken kan domstolen interimis

tiskt besluta beträffande vårdnaden om barn. Detta innebär att domstolen 

meddelar ett provisoriskt beslut som gäller till dess att vårdnadsfrågan har 

avgjorts genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft. Ett sådant 

interimistiskt beslut kan omprövas av domstolen när som helst under 

rättegången. 
Det underlag som domstolen bygger det interimistiska belutet på är ofta 

magert. Det hindrar inte att detta beslut i praktiken får stor betydelse för 

domstolens slutliga ställningstagande i vårdnadsfrågan. Utredningen anser 
därför att ett interimistiskt beslut om vårdnaden bör få meddelas endast om 

det finns särskilda skäl för det. t. ex. då det på grund av missbruk av en 

förälder vid utövande av vårdnaden skulle visa sig nödvändigt att omedelbart 

skilja föräldern från vårdnaden. 

I stället för ett interimistiskt beslut om vårdnaden bör domstolen enligt 

utredningen i första hand besluta interimistiskt om bostaden för barnet. 

Utredningen anser att en sådan ordning är ägnad att förstärka känslan hos 

föräldrarna av ansvar och intresse för barnet. Ingen av föräldrarna blir då helt 

avskuren från vårdnaden. 

Utredningens förslag har fått ett blandat mottagande under remissbehand

lingen. Förslagen tillstyrks resp. avstyrks av i stort sett lika många 

remissinstanser (se bil. 3 avsnitt 3.4 och 5.2). 

För min del är jag inte övertygad om att det är någon fördel med en ordning 

som innebär att domstolen interimistiskt kan besluta om bostad för barnet i 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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fall då föräldrarna är oense om vem av dem som skall ha värdnaden om Gemensam vård· 

barnet. Kan de inte enas i den viktiga frågan om bostaden, är det knappast nad 
troligt att de efter ett sådant hcslut kan samarbeta i övriga frågor som rör 

vårdnaden. Enligt min mening är det därför att föredra att domstolens 

interimistiska prövning får gälla vårdnaden i dess helhet. 

Som jag nämnt i avsnitt 2.4.2 har jag den uppfattningen att man inte bör 

tvinga föräldrar att utöva gemensam vårdnad när de inte båda är överens om 

denna vårdnadsform. Om en av dem vill få den gemensamma vårdnaden 

upplöst, bör domstolen därför kunna förordna om detta och besluta vem som 

skall ha vårdnaden under tiden till dess att vårdnadsfrågan kan definitivt 

avgöras. Jag anser därför att det inte finns anledning att begränsa de 

möjligheter som domstolen f. n. har att interimistiskt besluta om vårdna

den. 

Under remissbchandlingen har framhållits att det enligt gällande rätt inte 

finns någon ovillkorlig rätt för föräldrarna att få ett interimistiskt beslut om 

vårdnaden (se bil. 3 avsnitt 5.2.3). Detta påpekande är enligt min mening så 

till vida riktigt att domstolen inte är tvungen att omedelbart meddela ett 

sådant beslut så snart det har begärts. Det kan också många gånger vara 

fördelaktigt att domstolen väntar med detta beslut till dess att ett 

tillfredsställande underlag finns för beslutet. 

Utredningen har föreslagit att domstolen - för att få ett bättre underlag för 

det interimistiska beslutet än f. n. - skall ha möjlighet att skyndsamt inhämta 

upplysningar från socialnämnden i vårdnadsfrågan. Till detta förslag 

återkommer jag i avsnitt 2.8.2. 

Valet a~· ~·årdnadshavare 

I samband med att en gemensam vårdnad upplöses skall domstolen enligt 6 

kap. 7 § föräldrabalken förordna vem av föräldrarna som i fortsättn_ingen 

skall ensam utöva vårdnaden. Är föräldrarna överens om detta, skall 

domstolen besluta i överensstämmelse med deras önskemål om det inte är 

uppenbart stridande mot barnets bästa. Är föräldrarna oense om vem som 

skall ha vårdnaden, skall domstolen besluta efter vad som är skäligt med 

hänsyn till barnets bästa. 

Enligt utredningen bör bedömningen av vem av föräldrarna som i denna 

situation skall anförtros vårdnaden uteslutande grundas på vad som är bäst 

för barnet, oavsett om föräldrarna är överens om vem som skall ha 

vårdnaden eller ej. Denna uppfattning har i allmänhet !_ämnats utan erinran 

under remissbehandlingen. 

Enligt min mening har det ett egenvärde att föräldrarna, när de inte liingrc 

vill ha gemensam vårdnad, kan enas om vem av dem som skall ha vårdnaden 

om barnet. r allmänhet torde det bäst gagna barnets intresse att föriildrarna 

inte inbördes strider om denna fråga. Liksom utredningen och remissinstan

scrna anser jag emellertid att det i lagen i första hand bör markeras att 
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vårdnaden skall anförtros åt den förälder som är lämpligast som vårdnads- Gemensam vård· 
havare, oavsett vilken inställning föräldrarna själva har i denna fråga. Det nad 
kan inte uteslutas att det finns situationer när föräldrarna mindre ser till 
harnets hehov och mera heaktar sina egna intressen. Bakom föräldrarnas 
uppgörelse kan ligga t. ex. ekonomiska överväganden eller ett rättvisetän-
kande som inte i tillbörlig grad tar hänsyn till vad barnet självt vill. Även om 
föräldrarna är överens i vårdnadsfrågan hör detta alltså inte vara utslagsgi-
vande för domstolens bedömning av vårdnadsfrågan, låt vara att föräldrarnas 

överenskommelse bör tillmätas stor betydelse. 
Jag anser alltså att då en gemensam vårdnad upplöses vårdnaden om 

barnet alltid bör anförtros åt den av föräldrarna som är lämpligast som 
vårdnadshavare, oavsett om föräldrarna är överens i denna fråga eller ej. 

Om en förälder som har gemensam vårdnad om barnet tillsammans med 
den andra föräldern är uppenbart olämplig som vårdnadshavare, kan 
domstolen enligt 6 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken i mål om äktenskapsskill
nad mellan föräldrarna eller annars på talan av socialnämnden ta ifrån denna 
förälder vårdnaden om barnet. I ett sådant fall skall den andra föräldern 
tillerkännas vårdnaden ensam, om det inte med hänsyn till barnets bästa är 
uppenbart att inte heller denna förälder bör anförtros vårdnaden. 

I fall då en förälder som har gemensam vårdnad om ett barn är olämplig 
som vårdnadshavare bör domstolen enligt utredningen förutsättningslöst 
pröva om vårdnaden bör anförtros åt den andra föräldern eller åt någon 
annan. Något företräde för den andra föräldern bör med andra ord inte gälla i 
denna situation. Denna uppfattning har i allmänhet inte kommenterats 
under remissbehandlingen. 

För egen del anser jag det naturligast att, om en förälder som har 
gemensam vårdnad om ett barn inte längre bör vara vårdnadshavare, 
vårdnaden om barnet får fortsätta att utövas av den andra föräldern, förutsatt 
att inte också denne är olämplig som vårdnadshavare. Jag delar alltså inte 
utredningens uppfattning att man i denna situation bör kunna ta ifrån en i och 
för sig lämplig förälder vårdnaden, om det finns någon annan som kan anses 
lämpligare som vårdnadshavare. 

Vad jag nu har sagt har tillämpning också i fall då en förälder som har 
gemensam vårdnad om ett barn dör. Detta överensstämmer med vad som 
gäller f. n. enligt 6 kap. 10 § första stycket föräldrabalken. Också i denna 
situation bör vårdnaden alltså i regel fortsätta att utövas av den andra 
föräldern. Undantag bör dock givetvis gälla, om denne är olämplig som 
ensam vårdnadshavare. 

Till frågan när en förälder kan anses olämplig som vårdnadshavare 
återkommer jag i avsnitt 2.5.2. 
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2.5 Överflyttning av vårdnaden 

2.5.1 Överflyttning av vårdnaden till en annan förälder 

Om ett barn står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den andra 

föräldern vill få vårdnaden överflyttad till sig, skall domstolen enligt 6 kap. 

8 § föräldrabalken bifalla denna begäran om det är skäligt med hänsyn till 

barnets bästa. Är föräldrarna överens om att vårdnaden flyttas över till den 

andra föräldern, skall domstolen besluta i överensstämmelse med deras 

önskemål om det inte är uppenbart stridande mot barnets bästa. 

Utredningen anser att bedömningen av om vårdnaden skall flyttas över 

från en förälder till en annan bör, liksom när en gemensam vårdnad upplösas, 

grundas på vad som är bäst för barnet oavsett om föräldrarna är överens om 

överflyttningen eller ej. Remissinstanserna har i allmänhet anslutit sig till 

denna uppfattning. För egen del kan jag hänvisa till vad jag har anfört i 

avsnitt 2.4.5 beträffande den motsvarande bedömning som skall göras när en 

gemensam vårdnad upplöses. Jag anser alltså att vårdnaden skall flyttas över 

till den andra föräldern endast om denne är lämpligare som vårdnadshavare, 

oavsett om föräldrarna är överens om överflyttningen eller ej. Det ligger 

dock i sakens natur att det i allmänhet är bäst för barnet, om den lösning väljs 

som föräldrarna gemensamt har kommit fram till. 

När frågan om att flytta över vårdnaden från den ena till den andra 

föräldern aktualiseras vid domstol, kan domstolen f. n. förordna någon 

annan som vårdnadshavare endast om socialnämnden för talan om detta 

under åberopande av att båda föräldrarna är uppenbart olämpliga som 
vårdnadshavare (se 6 kap. 8 och 9 §§ föräldrabalken). 

Enligt utredningen bör domstolen i ett mål om överflyttning av vårdnaden 

från den ena till den andra föräldern kunna anförtro vårdnaden åt någon 

annan, om det är bäst för barnet. Under remissbehandlingen har denna 

uppfattning inte kommenterats särskilt. 

Enligt min mening ligger det i och för sig nära till hands att domstolen, om 

den finner att vårdnaden bör flyttas över från en förälder därför att denne 

inte är lämplig som vårdnadshavare, i första hand anförtror vårdnaden åt den 

andra föräldern. Det är dock inte lika naturligt att denne har företräde till 

vårdnaden i detta fall som då en gemensam vårdnad upplöses. I det senare 

fallet är ju föräldern redan vårdnadshavare. Att vårdnaden då bör anförtros 

åt någon annan endast om också denna förälder kan anses olämplig som 

vårdnadshavare har jag tidigare förordat i avsnitt 2.4.5. När föräldern inte 

redan är vårdnadshavare men vill få vårdnaden överflyttad på sig bör 

domstolen däremot kunna anförtro (vårdnaden åt någon annan, om det 

framstår som en lämpligare lösning trots att föräldern inte själv är olämplig 

som vårdnadshavare. 

Samma bedömning bör enligt min mening göras, om en förälder som 

ensam har vårdnaden om ett barn dör. Även i detta fall bör den andra 

föräldern anförtros vårdnaden, om det inte är lämpligare att någon annan 

utses som vårdnadshavare. 

Överflyttning av 

vårdnaden 
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2.5.2 Överflyttning av vårdnaden till någon annan än en förälder 

Överflyttning av vårdnaden från olämpliga föräldrar 

37 

Om en förälder grovt missbrukar eller grovt försummar vårdnaden om sitt 
barn eller annars utövar vårdnaden på ett sätt som innebär en fara för barnets 

utveckling, skall domstolen enligt gällande rätt på talan av socialnämnden ta 
ifrån föräldern vårdnaden och förordna den andra föräldern som vårdnads

havare, om det inte med hänsyn till barnets bästa är uppenbart att vårdnaden 

bör anförtros åt en särskilt förordnad förmyndare (6 kap. 9 § föräldrabal

ken). 
Frågan om en förälder skall fråntas vårdnaden om ett barn kan, som förut 

har nämnts, också bli aktuell i samband med att föräldrarna ansöker om 

äktenskapsskillnad eller när någon av föräldrarna begär upplösning av en 

gemensam vårdnad. Om det är uppenbart med hänsyn till barnets bästa att 

ingen av föräldrarna bör utöva vårdnaden längre, skall domstolen även i 
detta fall anförtro vårdnaden åt en särskilt förordnad förmyndare (6 kap. 7 § 

föräldrabalken). 

Enligt utredningens mening bör större möjligheter skapas att ta ifrån en 

olämplig förälder hans eller hennes juridiska vårdnad om barnet. Enligt 

utredningen föreligger i de flesta fall risker för ett barns utveckling inte bara i 
de fall då en förälder grovt missbrukar eller försummar vårdnaden utan också 

då föräldern på ett påtagligt sätt underlåter att uppfylla barnets grundläg

gande behov. Avgörande för frågan om en förälder skall fråntas vårdnaden 

bör inte vara om förälderns misskötsamhet har varit av viss kvalificerad art 
utan i stället om föräldern har visat en olämplighet som kan antas vara 

bestående. 
Utredningen har därför föreslagit att domstolen skall kunna frånta en 

förälder vårdnaden, om han eller hon på grund av missbruk eller 
försummelse av vårdnaden är olämplig som vårdnadshavare. Detta förslag 

~ar överlag fått ett positivt mottagande under remissbehandlingen. 
För egen del vill jag till en början erinra om de skyldigheter som 

socialtjänstlagstiftningen ger socialnämnderna att, i första hand i samråd 
med barnets föräldrar och i förekommande fall med barnet självt, finna en 

god lösning när problem uppkommer i en familj. Jag kan hänvisa till framför 

allt 12 § socialtjänstlagen ( 1980:620) och till de uttalanden som har gjorts i 

förarbetena till denna lag om samhällets insatser för barn och ungdom ( prop. 

1979/80:1 s. 250 ff, 310 ff och 499 ff). 
I de fall en förälder som har vårdnaden om ett barn eller barnet självt, om 

det har fyllt 15 år, inte frivilligt medverkar till den hjälp som nämnden finner 

nödvändig. kan vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) komma i fråga. Sådan vård skall enligt I §andra stycket 

1 L VU beredas barnet, om brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet medför en fara för barnets hälsa eller utveckling. 

I flertalet fall bör ett ingripande enligt L VU vara tillräckligt för att skydda 

Överflyttning av 

vårdnaden 
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barnet från en förälder som missbrukar sitt ansvar som vårdnadshavare. Överflyttning av. 

Genom ett sådant ingripande kan barnet placeras i ett nytt hem, och vårdnaden 

socialnämnden kan i den omfattning det är nödvändigt ta över vissa av de 

befogenheter som föräldrarna har i egenskap av vårdnadshavare (se 11 § 

första och fjärde styckena L VU). 

I särskilda fatl kan dock en överflyttning av vårdnaden från föräldern till 

någon annan vara en för barnet bättre utväg. Detta bör enligt min mening 

kunna ske, om det när vård enligt L VU övervägs står klart att det medför en 

bestående fara för barnets hälsa eller utveckling att föräldern står kvar som 

vårdnadshavare eller om barnet redan har vårdats utom hemmet och barnet, 

trots långvariga och omfattande insatser från socialnämndens sida, inte kan 

återvända till sina föräldrar (jfr SoU 1979/80:44 s. 99). 

Sammanfattningsvis föreslår jag att vårdnaden om ett barn skall kunna tas 

ifrån den förälder som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i 

övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför en bestående fara 

för barnets hälsa eller utveckling. 

Som jag tidigare har sagt bör en överflyttning av vårdnaden i de fall 

föräldrarna har gemensam vårdnad kunna ske till någon annan än 

föräldrarna endast om båda föräldrarna är så olämpliga att ingen av dem bör 

stå kvar som vårdnadshavare. Också i de fall barnet står under endast en 

förälders vårdnad och denne på grund av brister bör fråntas vårdnaden, 

ligger det närmast till hands att den andra föräldern får överta vårdnaden. Är 

det emellertid liimpligare för barnet att vårdnaden anförtros åt någon annan, 

t. ex. en fosterförälder eller en släkting som står barnet nära, bör vårdnaden i 
stället anförtros åt denne såsom särskilt förordnad förmyndare. Det bör 

också vara möjligt att flytta över vårdnaden till två särskilt förordnade 

förmyndare gemensamt, om de är gifta med varandra eller bor tillsammans 
under äktenskapsliknande förhållanden. 

Enligt utredningens förslag skall talan om överflyttning av vårdnaden från 

en förälder kunna föras inte bara, som f. n., av socialnämnden utan också av 

en annan vårdnadshavare eller en förälder som inte har del i vårdnaden, 

liksom av barnet självt. Detta förslag har inte kommenterats närmare av 

remissinstanserna. 

När det gäller rätten för barnet självt att föra talan vill jag erinra om att jag i 

avsnitt 2.1.2 har förordat att frågan om en talcrätt för barn övervägs 

ytterligare av utredningen. En rätt för barn att föra talan i fråga om 

vårdnaden bör därför inte nu införas. Enligt min mening finns det inte heller 

anledning att i övrigt ändra de gällande reglerna om rätten att föra talan om 

överflyttning av vårdnaden från en förälder i förevarande fall (jfr prop. 

1975/76: 170 s. 182). Denna talerätt bör därför, liksom hittills, förbehållas 

socialnämnden. 
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Överflyttning av vårdnaden till f osterföräldrar 

F. n. finns det inte någon möjlighet att anförtro vårdnaden åt någon annan 

än en förälder. om inte båda föräldrarna kan anses oliimpliga som 

vårdnadshavare. Utredningen anser emellertid att det även niir föräldrarna 

inte i och för sig är olämpljga kan vara förenligt med barnets bästa att 

föräldrarna fråntas vårdnaden. Utredningen tänker framför allt på fall då 

barnet en längre tid har vistats i ett fosterhem (dvs. ett annat hem än det 

egna), där barnet har rotat sig och funnit sig till rätta. Utredningen föreslår 

därför att domstolen skall kunna flytta över vårdnaden till någon annan än 

föräldrarna. om barnet varaktigt bor hos honom eller henne eller om det 

annars finns synnerliga skäl. 

Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig över förslaget är i sig 

positiva till tanken att ett barn som har rotat sig i ett fosterhem också skall 

kunna få stanna kvar i det hemmet om det är lämpligt. Men i frågan huruvida 

barnet bör få detta skydd genom att möjligheterna vidgas att flytta över 

vårdnaden om barnet går meningarna isär. BL a. framhålls att en möjlighet 

att flytta över vårdnaden i dessa fall kan försvåra ansträngningarna att på 

frivillig väg genom socialnämndens försorg få till stånd en placering av barnet 

i ett lämpligt fosterhem. Ett annat skäl som anförs mot förslaget är att man 

med detta kan få till stånd adoptioner mot föräldrarnas vilja. 

En betydelsefull roll när det gäller att ge barn en god fostran och vård i fall 

då föräldrarna inte själva kan svara för omsorgen om barnet spelar de 

frivilliga placeringar av barn i fosterhem som sker genom socialnämndernas 

försorg. Det har också i förarbetena till socialtjänstlagen understrukits att 

socialnämnderna i ökande omfattning skall sträva efter att förmedla vård i 

sådana hem som ett led i en samförståndslösning med föräldrarna (se prop. 

1979/80:1 s. 311). 

Att ett barn placeras hos någon annan än föräldrarna är givetvis av 

ingripande betydelse för både barnet och föräldrarna. Det är angeläget att 

föräldrarna inte skall behöva tveka att låta barnet placeras i·ett annat hem av 

rädsla för att de genom placeringen kanske för gott förlorar sitt barn. I 

förarbetena till socialtjänstlagen har betonats att en placering av ett barn i ett 

fosterhem i princip bör inriktas på en återförening av barnet och föräldrarna. 

Arbetet på en återförening kan emellertid ta tid. Enbart det förhållandet att 

barnet varaktigt bor hos någon annan än sina föräldrar bör därför inte i sig 

leda till att vårdnaden om barnet kan tas ifrån föräldrarna. 

I vissa fall när barnet bor i ett fosterhem kan det emellertid stå klart att det 

är bäst för barnet att få stanna där. Den möjlighet som i dag finns att hindra 

en förälder från att ta tillbaka sitt barn är- om ett omhändertagande för vård 

enligt L VU inte kan komma i fråga - att socialnämnden enligt 28 § 

socialtjänstlagen meddelar förbud för vårdnadshavaren att ta hem barnet. 

För att förbud av detta slag skall kunna meddelas krävs att det finns en risk 

som inte är ringa för att barnets kroppsliga eller själsliga hälsa skadas. om det 
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skiljs från fosterhemmet. Sådana flyttningsförbud är emellertid avsedda Överflyttning av 
främst som en temporär åtgärd för att förhindra att föräldrarna omedelbart vårdnaden 
tar hem barnet. Och om föräldrarna trotsar förbudet har fosterföräldrarna 

eller socialnämnden ingen möjlighet att få tillbaka barnet till fosterhemmet 
så länge inte sådana missförhållanden föreligger som kan föranleda ett 

ingripande enligt LVU. 
När socialtjänstlagen kom till anmärkte riksdagen att ett flyttningsförbud 

enligt lagen kunde bli bestående under lång tid utan att det gick att flytta över 
vårdnaden om barnet till fosterföräldrarna. Riksdagen uttalade att det var 
angeläget att reglerna i socialtjänstlagen om vård och skydd av barn i särskilt 
utsatta situationer samordnades med reglerna i föräldrabalken om vårdna
den om barnet. Detta gällde inte bara beträffande flyttning av barn utan även 
vid sådan vård utom hemmet som sammanhängde med vårdnadshavarnas 

förhållanden (se SoU 1979/80:44 s. 77 ff). 

Ett sätt att få till stånd en samordning är att, i enlighet med utredningens 
förslag, vidga möjligheterna att flytta över vårdnaden om barnet till 
fosterföräldrar. En förutsättning för en sådan utvidgning bör vara att barnet 
har rotat sig i fosterhemmet och där funnit en sådan trygghet och gemenskap 
att barnet uppfattar detta hem som sitt eget. En fördel med att vårdnaden 
flyttas över i dessa fall är att barnet kan ges en uppväxt under stabila och 
trygga förhållanden, samtidigt som de nya vårdnadshavarna får möjlighet att 
självständigt sköta barnet och ta del i omvårdnaden om barnet på samma sätt 
som om barnet vore vårdnadshavarnas eget. En överflyttning av vårdnaden 
kan också innebära en avlastning av ett ansvar som den biologiska föräldern 
inte förmår bära. 

Ett skäl mot att införa en möjlighet till överflyttning av vårdnaden till 
fosterföräldrar e. d. även när de biologiska föräldrarna i och för sig inte är 
olämpliga som vårdnadshavare har av vissa remissinstanser. som nämnts, 
ansetts vara att det på så sätt skulle bli möjligt att genomdriva en 
tvångsadoption mot föräldrarnas vilja. De nuvarande adoptionsreglerna 
innebär nämligen att ett barn under 18 år inte kan adopteras utan 
vårdnadshavarens samtycke (se 4 kap. 10 § andra stycket föräldrabalken), 
medan det däremot inte krävs samtycke från föräldrar som ej är vårdnads

havare. Med anledning av detta vill jag framhålla att det givetvis inte bör 
komma i fråga att flytta över vårdnaden från föräldrar som håller en god 
kontakt med barnet medan det vistas i ett fosterhem. Föräldrarna behöver 
alltså i dessa fall inte tveka inför tanken på en fosterhemsplacering av rädsla 
för att bli fråntagna vårdnaden och därmed utsättas för en risk att barnet 

adopteras av fosterföräldrarna mot deras vilja. Dessutom bör beaktas att 
också föräldrar som inte är vårdnadshavare skall höras när fråga uppkommer 
om adoption av deras barn, och de kan alltså på så sätt framföra de 
synpunkter som de kan ha i adoptionsfrågan. 

Om fosterföräldrar utses till vårdnadshavare för ett barn som har placerats 
hos dem genom socialnämndens försorg, bortfaller visserligen kommunens 
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möjlighet att utge "fosterlön" till dem. Det bör dock beaktas att de som har Umgänge 

tagit emot barnet kan såsom vårdnadshavare få bidrag till barnets försörjning 

i form av barnbidrag. underhållsbidrag och, i förekommande fall, bidrags-
förskott. Vidare har den som är vårdnadshavare för andras barn rätt att i de 

flesta fall få ersättning av kommunen för omvårdnaden av barnet (se 15 kap. 

19 §föräldrabalken). Jag kan alltså inte se att ekonomiska skäl skulle hindra 

att vårdnaden om ett barn flyttas över till fosterföräldrarna, om det är 

uppenbart bäst för barnet. En annan sak är att det kan finnas anledning att 

undersöka om de nuvarande ersättningsmöjligheterna till alla delar är 

tillfredsställande. Utredningen har för sin del uttalat att den avser att senare 

ta upp denna fråga till närmare behandling. 

Med hänsyn till vad jag nu har sagt förordar jag att, om ett barn har 

stadigvarande vårdats och fostrats i ett fosterhem och det är uppenbart bäst 

för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas 

över till fosterföräldrarna, domstolen skall kunna utse dem att som särskilt 

förordnade förmyndare utöva vårdnaden om barnet. 

2.6 Umgänge 

2.6.J Umgänge mellan barn och föräldrar 

Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har en förälder som är skild från 

vårdnaden rätt att umgås med barnet. om inte särskilda skäl talar mot detta. I 

första hand är det vårdnadshavaren som bestämmer om detta umgänge. Är 

den andra föräldern inte nöjd med vårdnadshavarens beslut. kan han eller 

hon vända sig till domstol för att få umgängesfrågan avgjord. Om 

vårdnadshavaren vägrar att fÖlja domstolens beslut beträffande den andra 

förälderns umgänge med barnet. kan denne ansöka hos länsrätten om att 

barnet lämnas över till honom eller henne. 

Utredningen anser att dessa bestämmelser ger uttryck för en ensidig 

föräldrarätt. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna ändras så att 

det i stället är barnet som för rätt till umgänge med båda sina föräldrar. 

Förslaget innebär att varje bedömning om och i vilken utsträckning umgänge 

skall utövas görs utifrån vad som är förenligt med barnets bästa. 

Ett alternativ. som har diskuterats inom utredningen. går ut på att 

bestämmelserna utformas så att de ger uttryck för en ömsesidig rätt för 

föräldrar och barn till umgänge med varandra även då föräldrarna bor 

åtskilda. 

De allra flesta remissinstanserna delar utredningens uppfattning att de 

nuvarande bestämmelserna om umgänge bör ändras så att barnets rätt till 

umgänge med sina föräldrar markeras. Beträffande den närmare utform

ningen av en sådan regel bryter sig dock åsikterna. En knapp majoritet av 

remissinstanserna tillstyrker att den utformas enligt det alternativa förslag 

som har diskuterats av utredningen. dvs. sa att barn och föräldrar ges en 
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ömsesidig rätt till umgiinge med varandra. 

Också jag anser att de nuvarande bestämmelserna om umgänge hör ändras 

så att det framgår att barnets behov av umgänge med en förälder som inte är 

vårdnadshavare skall tillgodoses så långt det är möjligt. Det synes naturligt 

att ansvaret för detta i första hand läggs på vårdnadshavaren, på samma sätt 

som i fråga om barnets grundläggande rättigheter i övrigt (se avsnitt 2.2). 

Om vårdnadshavaren motsätter sig ett umgänge med den andra föräldern 

som denna förälder anser rimligt. bör umgängesfrågan liksom hittills kunna 

avgöras av domstol. Vid domstolens bedömning om och i vilken utsträckning 

umgänge skall utövas bör största möjliga hänsyn tas till barnets egna behov 

och önskemål. Bedömningen bör alltså göras med utgångspunkt i vad som är 

förenligt med barnets bästa. 

I och för sig skulle man kunna tänka sig att också barnet fick en rätt att, om 

vårdnadshavaren inte vill tillgodose barnets behov av umgänge med en 

förälder som ej är vårdnadshavare, hänskjuta umgängesfrågan till dom

stolens avgörande. Frågan om en sådan talerätt har emellertid samband med 

det allmänna spörsmålet om barns talerätt i olika situationer. Som jag har 

sagt i avsnitt 2.1.2 bör detta spörsmål övervägas ytterligare av utredningen. 

En särskild talerätt för barn i fråga om umgänge bör alltså inte nu 

införas. 

2.6.2 Umgänge mellan barn och andra än föräldrar 

F. n. har endast biologiska föräldrar och adoptivföräldrar en lagfäst rätt till 

umgänge med sina barn. Utredningen anser emellertid att barn bör ha rätt till 

umgänge även med andra personer som barnet har en nära anknytning till. 

Utredningen har lagt fram två olika förslag som har denna innebörd. 

Utredningens huvudförslag innebär att barn skall ha en lagstadgad 

umgängesrätt dels med dem som tidigare har haft vårdnaden om barnet, dels 

med en avliden förälders släktingar. Som ett alternativ föresli\r utredningen 

att barn skall ha en lagfäst rätt att även när föräldrarna är i livet få umgås med 

andra personer som barnet har nära anknytning till. Härigenom skulle barnet 

fä rätt att umgås med tidigare fosterföräldrar. styvföräldrar eller andra 

personer som barnet har nära anknytning till. 

Remissinstanserna är. med något undantag. positiva till att bestämmelser

na om umgänge även reglerar frågan om rätt för barnet att få umgås med 

andra än föräldrarna. Utredningens huvudförslag tillstyrks av ungefär 

hälften av rcmissinstanserna. medan övriga remissinstanser föredrar det 

alternativa förslaget. 

Klart är att barn i vissa fall kan ha starka band även med andra vuxna 

personer iin sina föräldrar. Om barnet t. ex. en längre tid har bott hos en 

släkting eller hos fosterföräldrar. ligger det ofta i barnets intresse att få 

upprätthålla kontakten med dem även sedan barnet har flyttat tillbaka till 

sina föräldrar. I dessa situationer giillcr det att inte rubba barnets positiva 

Umgänge 
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bindning till den ·andra personen mer än som är nödvändigt. 

I likhet med utredningen anser jag därför att barns behov av umgänge även 

med andra än föräldrarna bör komma till direkt uttryck i lagtexten. Jag kan 

inte se någon anledning att begränsa detta umgänge till vissa särskilda 

personkategorier eller till vissa särskilda situationer, utan det bör i lagtexten 

endast anges att umgänget kan avse sådana personer som barnet har en 

särskilt nära anknytning till. I praktiken torde det emellertid i första hand bli 

fråga om tidigare fosterföräldrar eller, när den ena föräldern är död, 

vederbörande mor- eller farföräldrar. 

Liksom när det gäller barns umgänge med en förälder som ej är 

vårdnadshavare är det naturligt att ansvaret för att barnets umgängesbehov 

så långt möjligt tillgodoses i första hand läggs på vårdnadshavaren. För det 

fall att denne inte uppfyller detta ansvar bör umgängesfrågan kunna 

hänskjutas till domstol. Domstolens uppgift blir då att bedöma om det 

föreligger en sådan nära anknytning mellan barnet och den andra personen 

att barnet kan anses ha behov av umgänge med denne och i så fall i vilken 

utsträckning umgänget är förenligt med barnets bästa. Att var och en som 

anser sig ha en så nära anknytning till barnet som nu avses skulle kunna föra 

talan vid domstol om ett sådant umgänge synes dock mindre lämpligt. Rätten 

att föra talan om umgänge i dessa fall bör i stället läggas på socialnämnden. 

Det ligger i sakens natur att det endast i sällsynta fall kan finnas anledning för 

nämnden att föra en sådan talan. 

2.6.3 Omfattningen och utövande av umgänge 

F. n. finns det inte några lagregler som anger hur och i vilken omfattning 

umgänge bör förekomma mellan barn och föräldrar. Utredningen har 
diskuterat om sådana lagregler bör införas men avvisat denna tanke. Enligt 

utredningen bör i stället omfattningen av umgänget bestämmas med 

utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa i varje särskilt fall. Jag 

delar denna uppfattning. som har lämnats utan erinran under rcmissbehand

lingen. Jag återkommer i specialmotiveringen till de faktorer som enligt min 

mening bör utgöra grunden för bedömningen av umgängets omfattning i 

olika fall. 

Erfarenheten visar att utövandet av umgänge med barn ofta vållar 

praktiska problem. l vissa fall är det barnet som inte vill träffa den 

umgängesberättigade föräldern. I andra fall kan det vara barnet som vill 

träffa föräldern. medan denne själv inte är intresserad av att umgås med 

barnet. Något som inte är helt ovanligt är att den förälder som är 

vårdnadshavare försvårar den andra förälderns möjligheter att träffa sitt 

barn. vilket kan leda till att denna förälder i sin tur motarbetar vårdnads

havaren på olika sätt. Dessa olika typer av motsättningar har alla det 

gemensamt att de allvarligt kan störa barnets behov av lugna och harmoniska 

uppviixtvillkor. 

Umgänge 
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Enligt min mening är det därför med hänsyn till barnet av största vikt att 

föräldrarna så långt möjligt försöker att själva och i samråd med barnet 

komma överens i frågor om umgänge. Vid oenighet bör parterna ta till vara 

de möjligheter till stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder bl. a. 

sådana fall. Jag återkommer till detta i avsnitten 2.7.2 och 2.7.3. 

2. 7 Socialnämndernas befattning med vårdnads- och umgängesfrågor 

2. 7.1 Socialnämndernas allmänna uppgifter inom socialtjänsten 

Socialtjänstlagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för 

att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (3 §). 

För att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten finns i varje 

kommun en socialnämnd. 

Till socialnämndens uppgifter hör bl. a. att genom uppsökande verksam

het och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden 

och att svara för omsorg. service, upplysningar, råd. stöd och vård. 

ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det 

(5 §). På socialnämnden ligger ett särskilt ansvar att verka för att barn och 

ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden ( 12 § första 

meningen). Det har också särskilt föreskrivits att socialnämnden skall lämna 

vårdnadshavare och andra som vårdar barn i sitt hem råd, stöd och annan 

hjälp som de behöver (26 §). 

En viktig del i socialtjänsten är att socialnämndernas insatser för den 

"enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med denne och vid 

behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och 

andra föreningar (9 §). Om det behövs kan socialnämnden också utse en 

särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den 

enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde 

begär det eller samtycker till det (10 §). 
l fråga om det närmare innehållet i socialtjänstlagen och socialnämndernas 

ansvar kan hänvisas till lagens förarbeten (prop. 1979/80:1. SoU 44, rskr 

385). 

2. 7.2 Kontaktperson 

En situation då en kontaktperson kan utses enligt 10 § socialtjänstlagen är 

då en vårdnadshavare begär hjälp i vårdnaden. En annan situation är då en 

förälder som inte är vårdnadshavare vill träffa sitt barn och anser sig behöva 

stöd och hjälp av socialnämnden för att få ett tillfredsställande umgänge med 

barnet. Även barn som har fyllt 15 år kan begära att en kontaktperson utses 

(se 56 § första stycket socialtjänstlagen). 

Socialnämnden iir inte skyldig att utse en kontaktperson så snart någon 

enskild begär det. utan nämnden har alltid att göra en prövning av om det i 
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det särskilda fallet är lämpligt att en kontaktperson utses. Nämnden är å 

andra sidan oförhindrad att vid behov förordna en kontaktperson trots att 

någon enskild inte har begärt det. Som tidigare framgått får nämnden dock 
inte utse en kontaktperson mot den enskildes vilja. Vid förordnande av en 

kontaktperson för barn och ungdomar krävs det enligt förarbetena till 

socialtjänstlagen att samtycke har getts både av vårdnadshavaren eller 

vårdnadshavarna och av den unge själv om denne har fyllt 15 år (se SoU 

1979/80:44 s. 71). 

Vid tillkomsten av socialtjänstlagen diskuterades om inte en kontaktper

son för barn och ungdomar borde kunna förordnas även utan samtycke av 

den unge och dennes vårdnadshavare. Sedan frågan väckts i en motion till 

riksdagen (mot. 1979/80:68) uttalade socialutskottet att hela socialtjänstla

gen vilar på den förutsättningen att socialtjänsten skall hjälpa den enskilde i 

samförstånd med honom eller henne. Utskottet ansåg att avsteg från denna 

princip. som fick antas spela stor roll för den allmänna inställningen till och 

förtroendet för socialtjänsten. inte borde komma i fråga annat än på grund av 

särskilda, tungt vägande skäl. Enligt utskottets mening förelåg inte i det 

lagstiftningsärendet tillräckliga skäl att göra några undantag från den 

grundläggande principen om frivillighet. Utskottet ville dock inte utesluta att 

det senare kunde finnas anledning att ändra socialtjänstlagen på denna punkt 

i samband med behandlingen av det förslag som utredningen om barnens rätt 

vid denna tidpunkt hade lagt fram (SoU 1979/80:44 s. 71 f). Vad utskottet 

sålunda anförde godtogs av riksdagen (rskr 1979/80:385). 

Utredningens förslag innebär att socialtjänstlagen ändras på så sätt att en 

kontaktperson för barn och unga skall kunna förordnas även om vårdnads

havaren motsätter sig det. Utredningen anför bl. a. att det lätt kan uppstå 

motsättningar i förhållande till ett barns föräldrar. om socialnämnden vill 
ingripa för att hjälpa barnet. Det kan då vara svårt att få de samtycken som 

behövs. trots att barnet kan befinna sig i en svår situation och behöva stöd. 

Enligt utredningen bör föräldrarna alltid yttra sig om behovet av kontakt

person för barnet. Det bör emellertid därefter vara socialnämndens sak att 

besluta i frågan efter vad som är förenligt med barnets bästa. 

Under remissbehandlingen har många remissinstanser ställt sig tveksam
ma till eller uttryckligen avstyrkt utredningens förslag. Det finns emellertid 

också remissinstanser som hälsar förslaget med tillfredsställelse. 

Enligt min mening talar övervägande skäl för att en kontaktperson skall 

kunna utses för ett barn över 15 år så snart barnet självt begär detta. Detta 

bör alltså gälla även om barnets vårdnadshavare motsätter sig att kontakt

personen utses. Även när inte barnet självt har uttryckligen begärt att få en 

kontaktperson men samtyckt till detta. bör nämnden ha möjlighet att utse en 

sådan mot vårdnadshavaren eller vårdnadshavarnas vilja. Vårdnadshavarnas 

inställning kan dock givetvis vara en omständighet som gör att socialnämn

den anser det olämpligt att förordna någon kontaktperson och i stället söker 

på annat sätt förbättra barnets situation. Socialnämnden har möjlighet att på 
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olika sätt bistå barn och ungdomar som vänder sig till nämnden för att få hjälp 

i konfliktsituationer. 

När det däremot gäller barn under 15 år anser jag inte att det i detta 

lagstiftningsiirendc har kommit fram några nya omständigheter som föran

leder en annan bedömning än den som riksdagen gjorde när socialtjänstlagen 

antogs. Någon kontaktperson hör alltså inte kunna förordnas i detta fall mot 

vårdnadshavarnas vilja. Jag vill dock understryka att det åligger socialnämn

den att hålla sig underrättad om hur barnets förhållanden utvecklas och 

snabbt ingripa med andra lämpliga åtgärder. om det visar sig nödvändigt. 

Det bör tilläggas att en kontaktperson för ett underårigt barn inte heller 

bör kunna utses, om barnet när det är över 15 år motsätter sig detta trots att 

vårdnadshavarna har begärt att en kontaktperson utses. Även beträffande 

yngre barn bör socialnämnden ta stor hänsyn till barnets inställning i denna 

fråga. Har barnet nått en sådan mognad att det är naturligt att det får vara 

med och bestämma i angelägenheter som rör dess personliga förhållanden, 

torde det i allmänhet inte vara lämpligt att utse en kontaktperson för barnet i 

strid mot barnets egen vilja (jfr 56 § andra stycket socialtjänstlagen) . 

. 
2. 7.3 Samarbetssamtal 

Skilsmässor och andra separationer innebär naturligtvis i de flesta fall stora 

påfrestningar för både barnen och föräldrarna. Under senare år har många 

kommuner inlett en försöksverksamhet för att vid skilsmässokonflikter och i 

liknande situationer hjälpa föräldrarna att bearbeta sin konflikt och i 
samförstånd söka lösningar för framtiden. Oftast har en sådan konfliktbe

arbetning erbjudits föräldrarna när socialnämnderna har kommit i kontakt 

med dem under en vårdnadsutredning som har gjorts på begäran av domstol. 

Vanligt är att föräldrarna då har fått tillfälle att tillsammans med erfarna 

samtalsledare diskutera sin situation. Vid behov har de också kunnat få hjälp 

av barnpsykiatrisk expertis, jurister eller andra sakkunniga personer utanför 

socialnämnden för att söka lösningar på sina problem. 

Utredningen om barnens rätt har närmare tagit del av den försöksverk

samhct som pågår inom olika kommuner och de erfarenheter som har vunnits 

av denna verksamhet. Härvid har framkommit att kommunerna genomgå

ende har mycket positiva erfarenheter av sina konfliktbearbetningsmetoder. 

I nära 2/3 av de fall där föräldrarna från början tvistat om vårdnaden om sina 

barn har kommunerna genom sina särskilda insatser kunnat bidra till att 

föräldrarna har nått samförståndslösningar. 

Med hänsyn till det stora behov som finns av stöd och hjälp åt föräldrar och 

barn vid separationer och till de positiva erfarenheter som kommunerna har 

av den försöksverksamhct som har påbörjats föreslår utredningen att alla 

kommuner i princip skall vara skyldiga att erbjuda konfliktbearbetning i 

form av s. k. samarbetssamtal till de föräldrar som vid domstol har begärt 

upplösning av gemensam vårdnad och som tvistar om vårdnaden om eller 
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umgänget med barnen. En förutsättning hör dock enligt utredningen vara att 

föräldrarna är villiga att delta i dessa samtal. 

Med samarbetssamtal avser utredningen samtal med föriildrarna som leds 

av tv{1 personer vilka är erfarna i rclationsbehandling av vuxna och har 

särskilda kunskaper om barn och barns behov. Mtilet för samtalen skall vara 

att få föräldrarna att nå sådana samförståndslösningar i fråga om barnen som 

gagnar samtliga inblandade parter. Samtalsledarna. som enligt utredningen 

bör ha möjlighet att få fortlöpande handledning av erfarna psykiatriker. 

psykologer eller vidareutbildade socionomer, skall under samtalens g<'mg 

också kunna anlita särskild expertis när sådan behövs. ·Beträffande 

samarbetssamtalens närmare uppläggning och utformning kan hänvisas till 

betänkandet s. 95 ff. 

Möjligheten till samarhctssamtal bör enligt utredningen stå öppen även för 

föräldrar vars skilsmässokonflikt ännu inte har dragits inför domstol. Med 

hänsyn till att efterfrågan på samarbetssamtalen troligen skulle öka betydligt. 

om kommunerna skulle ha skyldighet att erbjuda även dessa grupper denna 

form av konfliktbearbetning. har utredningen dock stannat för att kommu

nerna endast hör rekommenderas att erbjuda samarbetssamtal till dessa 

grupper. 

Utredningens förslag har fått ett mycket positivt mottagande under 

remissbehandlingen. Värdet av att familjer som står inför en separation 

erbjuds samarbetssamtal har allmänt vitsordats. Från kommunernas sitfa har 

dock framhållits att samarbetssamtal i de former som utredningen har 

föreslagit kan bli kostnadskrävande och kan framtvinga särskilda utbild

ningsinsatser för den personal som skall syssla med uppgiften. Även andra 

remissinstanser har uttryckt farhågor för att det kan bli svårt att få tag i 

kompetenta personer, om det blir en obligatorisk .skyldighet för. kommun

erna att erbjuda samarbetssamtal. Bedrivs arbetet felaktigt eller med 
samtalslcdare som inte är vuxna sin uppgift. riskerar man enligt dessa 

remissinstanser att denna särskilda stöd- eller hjälpinsats gör mer skada än 

nytta och på sikt förvärrar i stället för att lösa upp föräldrarnas konflikt. 
De flesta remissinstanserna delar utredningens uppfattning att samarhets

samtal bör erbjudas endast föräldrar som är villiga att delta i verksamheten. 

Ett fåtal remissinstanser anser dock att det bör vara en skyldighet för 

föräldrarna att medverka vid samarbetssamtal. 

Som tidigare framhållits har barn i allmänhet behov av nära och goda 

relationer till båda föräldrarna även om dessa har flyttat isär. Det är därför 

viktigt att föräldrar som överväger att separera går igenom vilka förutsätt

ningar som finns för att tillgodose detta behov hos barnen och i vilka former 

det bör ske samt hur de även på annat sätt skall kunna lindra de negativa 
följderna för barnen av deras separation. Det ligger vidare i sakens natur att 

det är bäst för barnen om föräldrarna i samförstånd löser de motsättningar 

som kan finnas när det gäller vårdnad och umgänge. så att inte dessa frågor 

blir föremål för en utdragen och upprivande process. Förutsättningarna för· 
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en sådan samförståndslösning torde också i allmänhet vara störst, om 

föräldrarna bearbetar sina konflikter redan innan de vänder sig till 

domstol. 
De samarbetssamtal som bedrivs försöksvis inom vissa kommuner är enligt 

min mening ett betydelsefullt medel för att i ett så tidigt skede som möjligt 

lösa de konflikter som kan finnas mellan föräldrarna vid en separation. Som 

nyss har nämnts är erfarenheterna av denna verksamhet också positiva. 

Utredningens förslag om att alla kommuner av detta skäl bör åläggas en 

skyldighet att börja en verksamhet med samarbetssamtal innebär en statlig 

styrning av kommunernas resursanvändning. Som har framhållits i regering

ens reviderade budgetförslag i kompletteringspropositionen 1980/81: 150 bör 

emellertid sådana styrningar begränsas. I stället bör kommunerna få ökad 

frihet att disponera sina resurser på ett effektivt sätt (prop. 1980/81: 150 bil. 2 

s. 20). Att ålägga kommunerna en skyldighet att erbjuda samarbetssamtal 

skulle innebära ett avsteg från de principer som har angetts i denna 

proposition. Kommunerna bör därför själva avgöra i vilken takt samarbets

samtal skall införas. Detta har också den fördelen att denna stöd- och 

hjälpverksamhet fortlöpande kan vidgas allt efter som tillgången på utbildad 

personal och handledare ökar. 
Ett annat skäl mot att nu reglera samarbetssamtalen närmare är att 

huvudmannaskapet för och samordningen av de uppgifter som fullgörs inom 

familjerådgivningen och den psykiska barn- och ungdomsvården f. n. ses 

över. Inom båda dessa verksamheter fullgörs uppgifter som till sin karaktär 

ligger mycket nåra socialtjänsten. 
Kommunerna bör alltså inte åläggas en laglig skyldighet att erbjuda 

föräldrar samarbetssamtal. På sikt torde det emellertid bli mindre kostsamt 

för kommunerna att lägga ned resurser på att genom samarbetssamtal lösa 
konflikter mellan föräldrarna redan innan ett akut krisläge har uppkommit 

än att behöva göra tidsödande och för både familjen och vederbörande 
socialtjänstemän påfrestande vårdnadsutredningar sedan familjen väl har 

splittrats. Sådana samtal kan också minska behovet av de särskilda insatser i 

övrigt som många gånger måste göras inom socialtjänsten för att hjälpa 

föräldrar och barn som har fått sociala problem till följd av en upplösning av 

familjen. 
Värdet av samarbetssamtal och andra former av konfliktbearbetning kan, 

som förut nämnts, antas vara störst om föräldrarna använder sig av denna 

hjälp redan innan de vänder sig till domstol. En erinran om det stöd och den 

hjälp som socialnämnderna kan ge föräldrar och barn i vårdnads- och 
umgängeskonflikter och om den hjälp som genom nämndernas förmedling 

kan erhållas från andra hjälporgan bör tas in i föräldrabalken. I de fall 

samarbetssamtal eller annan konfliktbearbetning har inletts genom social

nämndens eller annat organs försorg under en rättegång bör rimlig tid ges för 

att slutföra ansträngningarna att nå en samförståndslösning. Domstolen bör 

därför, om någon av föräldrarna begär det och det kan antas vara till nytta att 
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samtalen fortsätter, kunna förklara målet vilande. En bestämmelse med 

detta innehåll bör också föras in i föräldrahalken. 

Samarbetssamtalen kan utformas efter flera olika modeller. Enligt min 

mening torde det vara lämpligt att i stort sett följa den modell som 

utredningen har förordat i sitt betänkande. Det innebär bl. a. att samarbets

samtal bör erbjudas endast föräldrar som båda är villiga att delta i denna 

verksamhet. Vidare bör barnets roll i samarbetssamtalen uppmärksammas. 

Som utredningen har sagt är det rimligt att i första hand se samarbetssam

talen som ett instrument för föräldrarna att gemensamt och i samråd själva 

besluta om vårdnad och umgänge med barnet. Det behov som barnet kan ha 

av att tala med någon utomstående om sin situation bör i första hand 

tillgodoses på annat sätt än genom samarbetssamtal, t. ex. genom anlitande 

av barnpsykologisk expertis. Det är emellertid också givet att barnet självt 

måste komma med i samtalen om hur vårdnaden om och umgänget med 

barnet skall anordnas i framtiden. Det bör vara samtalsledarens uppgift att 

hevaka att barnet får vara med och påverka sin situation, i den mån barnet 

har nått tillräcklig ålder och mognad för att delta i beslutet. Som utredningen 

har uttalat bör samtalsledaren träffa barnet både enskilt och i sällskap med 

föräldrarna och diskutera den rådande situationen (se betänkandet s. 

103). 

Jag vill i övrigt påpeka att socialstyrelsen kan utarbeta de allmänna råd om 

samarbetssamtal m. m. som behövs. 

En viktig förutsättning för att samarbetssamtal skall kunna genomföras på 

ett ändamålsenligt sätt är att föräldrarna vet att de kan anförtro sig åt 

samtalsledaren utan risk för att de uppgifter som de lämnar förs vidare och 

eventuellt används emot dem exempelvis vid senare avgöranden om 

vårdnaden eller umgänget. Utredningen har framhållit att de uppgifter som 

kommer fram vid samarbetssamtal bör ha samma sckretesskydd som 

uppgifter som har lämnats inom kommunal familjerådgivning. Denna 

uppfattning har praktiskt taget genomgående godtagits under remisshehand

lingen. 

Enligt 7 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen ( 1980: 100) gäller ett särskilt 

starkt sekretesskydd för uppgifter som har lämnats i förtroende vid 

familje rådgivning eller som har inhämtats i samband med sådan rådgivning. 

Vid samarhetssamtal e. d. som bedrivs i sådana mera organiserade former 

som det nu är fråga om får uppgifter som kommer fram i samband med dessa 

samtal anses åtnjuta det sekretesskydd_ som gäller enligt den nämnda 

bestämmelsen. Någon särskild bestämmelse om sekretess för dessa uppgifter 

behövs därför inte. 

Att familjerådgivare och deras biträden i regel inte får höras som vittnen 

om vad de har erfarit i samband med rådgivningen följer av 36 kap. 5 §andra 

stycket rätte gångsbalken. 

Utredningen har pekat på att det kan finnas ekonomiska svårigheter för 

föräldrarna att träffas för de regelbundna samarbetssamtal som krävs. 
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Särskilt gäller detta om föräldrarna är bosatta i olika kommuner långt från 

varandra. Huruvida ekonomiskt stöd bör ges från samhällets sida för att 

underlätta samarbetssamtal eller liknande verksamhet när föräldrarna lever 

isär är en fråga som faller inom ramen för det uppdrag som ligger på 

ensamförälderkommitten (S 1977:16). Jag finner därför inte anledning att ta 

upp frågan till närmare behandling i detta sammanhang. 

2. 7.4 Vårdnadmtredningar m. m. 

Utredningsmetoder 

I tvister vid domstol som rör vårdnaden om eller umgänge med barn begär 

domstolen vanligtvis att socialnämnden skall yttra sig i målet. Enligt 50 § 

socialtjänstlagen skall nämnden då utan dröjsmål inleda en utredning om 

vårdnaden eller umgänget. En sådan utredning kan också bli aktuell om 

socialnämnden överväger att själv föra frågan till domstol. Några närmare 

föreskrifter finns inte om hur utredningsarbetet skall bedrivas. Av de 

allmänna principer som gäller för all offentlig förvaltning följer dock att 

arbetet skall bedrivas skyndsamt och på ett sådant sätt att den enskilde inte 

onödigtvis tillfogas obehag (jfr prop 1979/80: l s. 401). Vidare gäller enligt 

54 § socialtjänstlagen att parterna har rätt till insyn i ärendet och rätt att inte 

bara skriftligen utan också muntligen meddela sig till nämnden innan den 

beslutar sitt yttrande till domstolen. 

Utredningar i tvister om vårdnad eller umgänge utförs i allmänhet av en 

tjänsteman vid socialnämnden som samtalar med föräldrarna, vanligtvis var 
och en för sig, om hur de ser på tvisten och framtiden. Många gånger träffar 

utredaren också barnet. Utredaren brukar vidare ta kontakt med personer 

som föräldrarna har hänvisat till. Sedan utredaren har sammanställt vad som 

har kommit fram under utredningen, inklusive de uppgifter som finns i olika 

myndighetsregister, avges ett förslag till hur tvisten mellan föräldrarna enligt 

utredarens mening bör lösas. Föräldrarna skall ta del av utredningen innan 

den överlämnas till socialnämnden, som sänder över utredningen till 

domstolen tillsammans med ett eget yttrande. 

De utredningsmetoder som hittills har brukat användas har under senare 

år utsatts för kritik i olika avseenden. Beträffande det närmare innehållet i 

kritiken kan hänvisas till utredningens betänkande (s. 93-94) och socialsty

relsens skrift "Mamma, pappa eller båda?". 

Kritiken mot de nuvar~nde utredningsmetoderna har lett till att många 

kommuner har sökt finna nya metoder. Utredningen om barnens rätt har 

tagit del av de erfarenheter som vunnits ute i landet och med utgångspunkt i 

dessa redogjort för några omständigheter som enligt utredningen bör prägla 

socialnämndernas arbete. Denna redogörelse mynnar ut i följande rekom

mendationer (se närmare betänkandets. 101-102): 
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l. Föräldrarna bör kontaktas snarast möjligt. 
2. Stora krav bör ställas på utredarens kompetens och kunskap i fråga om 
s{1viil vuxna som barn och relationer mellan människor. 
3. Om möjligt bör mer än en person arbeta med utredningen. 
4. Föräldrarna bör om möjligt delta gemensamt i samtalen med utredaren 
och söka förmås att tillsammans hjälpa till att lösa tvisten. 
5. Utredaren bör ta kontakt med barnet och själv eller genom någon annan 
liimplig person söka utröna barnets egen inställning. 
6. Utredaren bör sträva efter att i möjligaste mån begränsa utredningen. 
Restriktivitet bör gälla när det är fråga om att ta in referenser. 
7. Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt. 

Utredningen har inte lagt fram något förslag till en rättslig reglering av hur 

socialnämnderna bör bedriva sina utredningar i tvister om vårdnad eller 

umgänge. 

Utredningens olika synpunkter har överlag kommenterats positivt under 

remissbehandlingen. Också jag anser att de bildar en god utgångspunkt för 

hur nämnderna bör bedriva sitt utredningsarbete. Lika litet som utredningen 

anser jag det nödvändigt att ta in särskilda bestämmelser om detta i lagen (jfr 

prop. 1979/80:1 s. 562.) Det ankommer på socialstyrelsen att meddela de 

allmänna råd som kan behövas. Enligt vad jag har inhämtat avser styrelsen, 

som redan har redovisat olika utredningsmetodiker (se "Mamma, pappa 

eller båda?"), att återkomma med rekommendationer om utredningsarbetet 

och närliggande frågor. 

Jag vill emellertid erinra om vad jag i det föregående har sagt om värdet av 

att föräldrarna i samförstånd söker komma överens i vårdnads- och 

umgängesfrågor och att de redan innan de vänder sig till domstol anlitar de 

olika rådgivningsorgan som kan hjälpa dem i deras konflikt. Också när 

föräldrarna redan har inlett en rättegång i en vårdnads- eller umgängestvist 
bör ansträngningar göras att söka få föräldrarna att nå en samförstånds

lösning. Om domstolen har begärt yttrande från socialnämnden och en 

vårdnadsutredning har inletts, bör utredaren därför vara särskilt uppmärk

sam på om det finns förutsättningar för föräldrarna att tillsammans komma 

fram till en lösning av tvisten. Om så är fallet bör föräldrarna hänvisas till att 

försöka lösa sin konflikt genom samarbetssamtal eller liknande. Sådana 

samtal bör således inte komma i fråga inom ramen för en vårdnadsutredning. 

Detta innebär att utredningen kan behöva ligga nere under den tid 

samarbetssamtalen pågår. Som jag har sagt i det föregående avsnittet kan 

domstolen i detta fall förklara målet vilande i avvaktan på att samarbets

samtalen slutförs. 

Yttranden i mål om vårdnad eller umgänge 

Socialnämndernas kompetens att avgöra ärenden framgår i första hand av 

socialtjänstlagen. Enligt 38 § i den lagen, jämfört med 3 kap. 12 § 

Socialnämndernas 

befattning med 

vårdnads- och um

gängesfrågor 



Prop. 1981/82:168 52 

kommunallagen (1977: 179), kan en socialnämnds beslutanderätt i olika 

frågor delegeras till en särskild avdelning, bestående av ledamöter eller 

suppleanter i nämnden. eller till enskilda ledamöter, suppleanter eller 

tjänstemän hos kommunen eller landstingskommunen. Undantag gäller 

dock i fråga om framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom 

yttranden med anledning av överklaganden av nämndens be.slut. Beträffande 

den verkliga beslutanderätten, dvs. rätten att fatta beslut som får överklagas 

självständigt, krävs vidare att kommunfullmäktige har medgett att nämndens 

beslutanderätt delegeras (se vidare KU 1976177:25 s. 77). 

När en socialnämnd skall avge ett yttrande till domstol i ett mål om 

vårdnad eller umgänge tas ärendet normalt upp vid ett sammanträde med 

hela nämnden. Före sammanträdet skall parterna ha fått ta del av 

handlingarna i ärendet (54 § socialtjänstlagen). Parterna har också rätt att 

delta i mötet antingen med eller utan ombud (55 § socialtjänstlagen). Som 

underlag för nämndens beslut om yttrande finns den utredning som har gjorts 

och utredarens förslag till yttrande samt det material i övrigt som kommer 

fram vid sammanträdet. 

Utredningen om barnens rätt har ifrågasatt om det är lämpligt att ärenden 

om yttrande till domstol beslutas av socialnämnden i dess helhet. Som skäl 

mot denna ordning anför utredningen att den prövning som sker i hela 

nämnden innan målet avgörs av domstolen kan förstärka konflikten mellan 

föräldrarna och också förlänga den tid under vilken föräldrar och barn får 

leva i ovisshet om framtiden. Utredningen anser därför att den rätt som 

kommunerna har att delegera beslutanderätten i fråga om yttranden i mål om 
vårdnad eller umgänge bör få ökad användning. Enligt utredningen bör 

delegation i första hand komma i fråga till en liten grupp av förtroendevalda 

eller tjänstemän. 
Så gott som samtliga remissinstanser som har yttrat sig i denna del har ställt 

sig avvisande till att delegation skulle kunna ske till en tjänsteman eller en 

grupp av tjänstemän. Enligt remissinstanserna bör uppgiften att yttra sig i 

mål om vårdnad eller umgänge vara anförtrodd de förtroendevalda. 

När förslaget till 1977 års kommunallag förelades riksdagen redovisade 

föredragande statsrådet bl. a. följande principella synpunkter på delega

tionsinstitutets användning (se prop. 1975176:187 s. 260): 

När det gäller att bedöma i vilken utsträckning nämndernas beslutanderätt 
bör få delegeras får man göra en avvägning mellan demokratiaspekter och 
kravet på effektivitet i förvaltningen. Detta innebär bl. a. att de förtroen
devalda bör kunna följa den fortlöpande verksamheten även om man inte 
fattar beslut i varje enskilt ärende. Delegation i mindre viktiga ärenden kan 
ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid åt planering, riktlinjer och 
andra principella frågor. Delegation bör förekomma främst i rutinärenden 
t. ex. ärenden där det är fråga om en direkt tillämpning av riktlinjer som 
nämnden fastställt. Några närmare anvisningar för tillämpningen av delcga
tionsinstitutct bör inte ges i lag. 

Socialnämndernas 

befattning med 

vårdnads- och um

gängesfrågor 
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Utredningen har ifrågasatt om det är förenligt med dessa uttalanden att en Underlaget för 
socialnämnd delegerar uppgiften att· avge yttranden i mål om vårdnad eller domstolarnas 
umgänge. Det är givetvis en fråga som i första hand kommunerna själva har avgöranden 
att ta ställning till. Enligt min mening torde det dock inte möta några hinder 

mot en sådan delegation, bl. a. med hänsyn till att ett sådant yttrande- även 

om det kan få stor betydelse - inte innebär något avgörande i själva 

saken. 

Jag kan också se vissa fördelar i att ansvaret för yttranden i mål om vårdnad 

eller umgänge anförtros åt en grupp förtroendevalda. Däremot bör 

delegation till en grupp tjänstemän eller en enskild tjänsteman hos nämnden 

komma i fråga endast i undantagsfall. Det händer inte så sällan att en förälder 

under en vårdnadsutredning c. cl. ifrågasätter utredarens objektivitet eller 

kunnighet. Med den stora betydelse som utredningen vanligtvis har som 

underlag för domstolens prövning är det givetvis angeläget att de anmärk

ningar som föräldrarna kan rikta mot utredningen diskuteras och prövas av 

niimndledamöter eller suppleanter innan utredningen lämnas över till 

domstolen. 

Sammanfattningsvis anser jag att det finns skäl som talar för att 

socialnämnderna i större utsträckning än f. n. delegerar uppgiften att avge 

' yttranden till domstolarna i mål om vårdnad eller umgänge. Liksom hittills 

bör det emellertid, som jag tidigare har sagt, ankomma på kommunerna att 

själva bestämma hur delcgationsreglerna i kommunallagen skall tilläm

pas. 

2.8 Underlaget för domstolarnas avgöranden 
umgänge 

mål om vårdnad eller 

2.8./ Hörande av socialnämnden inför det sllllliga avgörandet 

F. n. finns det inte nägon uttrycklig föreskrift om att domstolarna skall 

inhämta yttrande från socialniimnden innan mål om vårdnad eller umgänge 

avgörs. I praktiken torde domstolarna så gott som undantagslöst höra 

socialnämnden, om föräldrarna inte är ense i vårdnadsfragan. I de fall då 

föriildrarna är överens, iir praxis i domstolarna mer varierande. Många 

domstolar godtar i dessa fall utan vidare föräldrarnas överenskommelse. 

Andra domstolar följer emelkrtid en rekommendation av justitieombuds

mannen. som går ut på att socialnämnden skall beredas tillfälle att inom viss 

kortare tid ange om nämnden vill yttra sig i målet (JO 1962 s. 28: jfr JO 

1981/82 s' 38 ff.). 

Utredningen föreslår att domstolarnas nuvarande praxis i de tvistiga fallen 

lagfästs och att socialnämnden alltså då alltid skall höras. Beträffande de fall 

då föräldrarna iir överens är det enligt utredningen inte tillfredsställande att 

domstolarna sil ofta godtar deras överenskommelse utan att någon utredning 

har gjorts om huruvida denna lösning är förenlig med barnets bästa. 
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Utredningen föreslår därför att domstolarna skall bereda socialnämnden Underlaget för 

tillfälle att yttra sig även när föräldrarna är överens om vem av dem som skall domstolarnas 

ha vårdnaden om barnet eller hur umgänget skall anordnas. Ett alternativ avgöranden 

som har diskuterats inom utredningen är att socialnämnden också i dessa fall 

skall göra en vårdnadsutredning. 

Utredningens förslag om att socialnämnden alltid bör höras i frågor om 

vårdnad eller umgänge när föräldrarna är oense har i allmänhet tillstyrkts 

under remissbehandlingen. De flesta remissinstanserna har också instämt i 

utredningens uppfattning att socialnämnden skall beredas tillfälle att yttra sig 

i dessa frågor även när föräldrarna är överens. Några remissinstanser är dock 

tveksamma till detta och ifrågasätter om vinsterna med en sådan ordning är 

tillräckligt stora för att den skall genomföras i ett resursknappt läge. Praktiskt 

taget alla remissinstanser anser att det i varje fall inte är realistiskt att tänka 

sig att socialnämnden skulle göra en fullständig utredning i samtliga fall, 

alltså även då föräldrarna är överens. 

För egen del vill jag erinra om att socialnämnden redan i dag så gott som 

undantagslöst torde höras i mål där föräldrarna är oense om hur vårdnaden 

eller umgänget skall anordnas. Jag delar utredningens uppfattning att det 

genom en uttrycklig lagbestämmelse bör slås fast att domstolen i sådana mål 

har en i princip ovillkorlig skyldighet att höra socialnämnden. 

Även i sådana fall där föräldrarna är ense bör domstolen. som har angetts i 

ett tidigare avsnitt, besluta efter vad som är förenligt med barnets bästa. 

Prövningen kommer i dessa fall i första hand att ske på grundval av vad som 

framgår av handlingarna i målet. Enligt min mening skulle det föra för långt 
om domstolen i alla dessa situationer skulle behöva anmoda socialnämnden 

att yttra sig. Däremot kan det även i dessa fall vara lämpligt att handlingarna i 
målet sänds över till nämnden för en kontroll av att inte uppenbart olämpliga 

lösningar kommer till stånd eller att domstolen i varje fall telefonledes tar 

kontakt med nämnden för att få detta bekräftat. Om nämnden inte har några 

uppgifter om familjen och överenskommelsen förefaller godtagbar även från 

barnets synpunkt, saknar nämnden anledning att gå djupare in på saken och 

kan då helt underlåta att höra av sig till domstolen. 

Jag förordar därför att domstolen. i fall då socialnämnden inte finnes böra 

höras i målet, skall bereda nämnden tillfälle att yttra sig i fråga om vårdnaden 
eller umgänget. 

2.8.2 Hörande av socialnämnden inför interimistiska avgöranden 

Ett interimistiskt beslut av domstol om vårdnad eller umgänge meddelas 

oftast i anslutning till den muntliga förberedelsen i målet. Beslutet grundas 

då vanligen på parternas egna uppgifter vid förhandlingen. 

Som nämnts i avsnitt 2.4.5 anser utredningen att de interimistiska besluten 

ofta bygger på ett alltför magert underlag. Utredningen föreslår därför att 

domstolarna skall ges möjlighet att skyndsamt inhämta upplysningar från 
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socialnämnden innan ett sådant beslut m'eddelas. Utredningen har även Underlaget för 

diskuterat möjligheten att tillåta att muntlig bevisning tas upp vid förbere- domstolarnas 

delsen men har avvisat denna tanke av flera skäl. avgöranden 

De remissinstanser som har yttrat sig i denna del har så gott som 

genomgående ställt sig positiva till förslaget att domstolen inför det 

interimistiska beslutet skall kunna inhämta yttrande från socialnämnden. 

Flera socialnämnder framhåller dock att den tid inom vilket yttrandet skall 

avges inte får vara alltför knappt tilltaget. Från något håll pekas också på 

risken för att socialnämndens förhandsbesked försvårar samarbetssamtal 

som kan ha inletts. Sveriges advokatsamfund anser att man i stället för en 

snabbutredning borde tillåta en ordentlig utredning genom sakkunniga och 

vittnen innan det interimistiska beslutet fattas. 

Genom ett interimistiskt beslut om vårdnaden avgörs hos vem av 

föräldrnrna barnet skall bo under den ibland ganska långa tid som hinner 

förflyta innan frågan slutligt avgörs av domstolen. Erfarenhetsmässigt 

överensstämmer det interimistiska beslutet oftast med det slutliga avgöran

det. Detta förhållande skulle i och för sig kunna bero på att domstolen redan 

från början kan bilda sig en säker uppfattning om hur tvisten slutligt bör 

lösas. Det är dock även naturligt att det interimistiska beslutet i sig har en viss 

styrande inverkan på den slutliga utgången, vilket hänger samman med 

synsättet att barn inte i onödan bör flyttas från sin invanda miljö. 

Det är därför önskvärt att domstolens bedömning grundas på ett så fylligt 

underlag som möjligt. Samtidigt måste man emellertid se till att tyngdpunk

ten beträffande utredningen inte förskjuts till målets förberedelse. Sålunda 

bör det inte komma i fråga att med avsteg från allmänna rättegångsregler 

tillåta bevisupptagning i form av vittnesförhör och liknande under förbere

delsen. Utredningens förslag om att domstolen på detta stadium i stället skall 
kunna inhämta ett snabbyttrande från socialnämnden är en annan sak. Mot 

en sådan ordning skulle däremot kunna anföras att den medför en viss 

tidsutdriikt innan det interimistiska beslutet kan meddelas. Någon större 

fördröjning skulle det emellertid knappast behöva bli fråga om, i allmänhet 

inte mer iin en eller ett par veckor. Jag delar utredningens uppfattning att en 

sådan fördröjning i de allra flesta fall inte kan ha någon avgörande betydelse. 

Domstolen bör därför ha möjlighet att inhämta yttrande från socialnämnden 

innan det interimistiska beslutet fattas. 

Den utredningsverksamhet som socialnämnden på detta stadium skulle 

bedriva är inte avsedd att bli omfattande. Tanken är exempelvis inte att det 

skall höras lika många personer som vid en sedvanlig vårdnadsutredning. 

Socialnämndens yttrande bör i stället kunna grundas på kontroll av olika 

myndighctsregister samt samtal med parterna och om möjligt även med 

barnet. Att socialnämnden på detta sätt yttrar sig till domstolen innebär inte 

att nämnden ocksä mästc uttrycka en preliminär uppfattning i tvistefrågan. 

Tviirtom är det i allmänhet en fördel om nämnden på detta stadium begriinsar 

sig till att genom upplysningar om sakförhållanden bredda underlaget för 
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domstolens bedömande. Saken ställer sig givetvis annorlunda, om nämnden Underlaget för 

finner att en viss lösning av vårdnadsfrågan i förhållande till andra alternativ domstolarnas 

framstår som klart mindre lämplig eller rentav direkt olämplig från barnets avgöranden 

synpunkt. Nämnden bör i sådana situationer vara oförhindrad att ge uttryck 

för sin uppfattning till domstolen. 

_Lagtexten bör utformas så att det läggs i domstolens hand att i det enskilda 

fallet bestämma om upplysningar snabbt skall inhämtas från socialnämnden. 

Det ligger i sakens natur att denna möjlighet bör begagnas främs"t i fall där 

parterna inte är ense om vem som skall ha vårdnaden under tiden till dess att 

frågan blir slutligt avgjord. 

2.8.3 Hörande av barnet självt 

F. n. finns ingen bestämmelse som direkt reglerar i vad mån barnet kan 

höras inför domstolen i en tvist mellan föräldrarna om vårdnaden eller 

umgänget. Att barnet hörs i sådana mål torde vara mycket sällsynt. Det finns 

emellertid inte något formellt hinder mot detta (jfr JO 1981/82 s. 25 ff. 
särskilt s. 33 ). 

Utredningen har övervägt möjligheten att införa en lagregel om att barnet 

skall kallas personligen att höras vid domstolsförhandling i mål om vårdnad 

eller umgänge. Utredningen har emellertid ansett att det skulle vara 

olämpligt, även för äldre barn. att behöva höras i dessa mål och har därför 

inte föreslagit någon bestämmelse av detta innehåll. 

Utredningens ståndpunkt har kommenterats endast av ett fåtal remissin
stanser. Förvaltningsutskottet vid Stockholms läns landsting framhåller att 

det generellt synes olämpligt att barn tvingas delta i rättegång (se bil. 3 avsnitt 

5.2.25). Juridiska fiikultetsnämnden vid Uppsala universitet anser å andra 

sidan att man inte helt bör avvisa tanken att höra barnet inför domstolen. 

Enligt fakultetsnämnden kan det i varje fall i fråga om äldre barn tänkas vara 

lämpligt att höra barnet upplysningsvis (se bil. 3 avsnitt 5.2.13). 

Givetvis bör åtminstone något äldre barn få tillfälle att i en eller annan 

form uttrycka sin egen åsikt om hur vårdnaden eller umgänget bör anordnas. 

Om föräldrarna tvistar om detta kommer barnet normalt att höras under 

socialnämndens utredning. Det är givet att ett sådant förfarande i allmänhet 

är det lämpligaste och skonsammaste för barnet. Även för ett äldre barn kan 

det utgöra en allvarlig påfrestning att höras inför domstolen. 

Enligt min mening kan det emellertid un~antagsvis finnas situationer där 

det ter sig rimligt och lämpligt att barnet hörs inför domstolen. Jag tänker då 

främst på fall där barnet självt begär att få framträda inför domstolen och 

lägga fram sina synpunkter. Det skulle då knappast vara rimligt att inte låta 

barnet komma till tals. Även om barnet inte självt direkt begär att få höras 

kan det i särskilda fall tänkas ändamålsenligt att ett sådant förhör äger rum. 

Barnet kant. ex. under v:\rdnadsutredningen ha gett uttryck för en bestämd 
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uppfattning i vårdnadsfrågan utan att för den skull ha framställt någon Information om 

begäran att få höras inför domstolen. de nya reglerna 

Jag anser därför att det genom en uttrycklig lagregel hör slås fast att barnet 

självt kan höras inför domstolen. En förutsättning måste dock vara att det är 

uppenbart att barnet inte genom att försättas i en svår eller ohållbar situation 

kan ta skada av det. För bedömningen av denna fråga är naturligtvis barnets 

inställning av stor betydelse. Det kan inte komma i fråga att barnet skulle 

medverka i rättegången mot sin vilja. Ett krav är alltså under alla 

förhållanden att barnet går med på att höras inför domstolen. Andra 

omständigheter som måste beaktas är barnets ålder och mognad. Någon 

bestämd nedre åldersgräns bör inte anges i lagtexten. Det får i stället 

ankomma på domstolen att i det enskilda fallet ta ställning till om det 

framstår som uppen~art att barnet inte kan ta skada av att höras. Barn som är 

yngre än omkring 12 år torde endast sällan ha nått en sådan mognad att de bör 

medverka i en rättegång. Domstolen bör på förhand kunna bilda sig en 

uppfattning på grundval av vad bl. a. föräldrarna och vårdnadsutredaren 

yttrar i frågan. 

Sammanfattningsvis anser jag att barnet bör kunna höras inför domstolen, 

om barnet självt begär det eller särskilda skäl annars talar för detta och det är 

uppenbart att barnet inte kan ta skada av det. Jag vill understryka att det inte 

är meningen att barn mera regelmässigt skall medverka i rättegången. Det 

normala bör liksom hittills vara att barnet hörs endast av vårdnadsutredaren. 

När barnet undantagsvis hörs inför domstolen är det vidare av största 

betydelse hur själva förhöret genomförs. Till den frågan återkommer jag i 

specialmotiveringen. 

2.9 Information om de nya reglerna 

Som jag tidigare har sagt är det angeläget att information lämnas om de nya 

regler om föräldrar och barn som jag har förordat i det föregäende. Särskilt 

viktigt är att familjer informeras om vad gemensam vårdnad innebär och om 

vilka rådgivningsorgan som finns att tillgå när problem uppkommer t. ex. vid 

en separation. En central roll när det gäller spridningen av denna information 

spelar socialnämnder, familjerådgivningsbyråer, medlare och familjerätts

advokater. 

Till en del bör informationsbehovet kunna täckas genom skriftligt 

material. Inom socialstyrelsen förbereds f. n. en kortfattad information om 

de nuvarande reglerna om gemensam vårdnad, vilken beräknas vara klar till 

hösten 1982. Som jag har nämnt i det föregående kan socialstyrelsen vidare 

sammanställa allmänna råd om samarbetssamtal och vårdnadsutredningar 

m.m. 

Också pastorsämbetena och domstolarna bör kunna bidra till att sprida 

information om de nya reglerna. Ett särskilt ansvar för dessa informations

åtgärder vilar på riksskatteverket resp. domstolsverket. 
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2.10 Kostnader och resursbehov 

De nya reglerna medför inte i sig några ökade kostnader för berörda 

myndigheter. Att ogifta samboende föräldrar i fortsättningen skall kunna få 

gemensam vårdnad om sina barn genom anmälan till pastorsämbetet innebär 

tvärtom att domstolarna inte längre behöver behandla ansökningar om 

gemensam vårdnad i dessa fall. För pastorsämbetena torde handläggningen 

av dessa skäligen enkla ärenden kunna klaras med de personalresurser som 

finns. Vidare medför de nya reglerna att domstolarna inte i varje 

skilsmässomål måste pröva hur vårdnaden skall anordnas i fortsättningen, 

vilket också kan leda till en viss kostnadsbesparing. 

Däremot kan socialstyrelsens informationsåtgärder medföra en ekono

misk belastning för styrelsen. Själva utarbetandet av informationsmaterialet 

är dock en engångsåtgärd som kan rymmas inom ramen för tillgängliga 

anslag. Även kostnaderna för att trycka och distribuera detta material bör 

kunna inrymmas i befintliga anslag. 

Också riksskatteverkets och domstolsverkets kostnader för information 

om de nya reglerna kan täckas av tillgängliga medel. 

För kommunernas del kan de nya reglerna leda till att resurserna inom 

socialnämnderna behöver omfördelas. Sålunda är det en ny uppgift för 

nämnderna att avge snabbyttranden till domstol i mål om vårdnad eller 

umgänge (se avsnitt 2.8.2). De särskilda arbetsinsatser som krävs för att 

fullgöra denna uppgift innebär dock att nämnderna i motsvarande mån 

behöver lägga ned mindre arbete på utredningen inför det slutliga 
avgörandet av vårdnaden eller umgiinget. Att domstolarna i fortsättningen 

bör bereda nämnderna tillfälle att yttra sig även när föräldrarna är överens 

om hur vårdnaden eller umgiinget skall anordnas bör inte heller leda till 

någon nämnvärd ökad arbetsbelastning för nämnderna. Också i övrigt torde 

de nya reglerna i fråga om kommunerna vara av det slaget att de kan 

genomföras utan att några personalförstärkningar krävs. 

I dessa frågor har jag samrått med chefen för socialdepartementet och 

chefen för kommundepartementet. 

2.11 Ikraftträdande 

Det är angeläget att de nya lagreglerna träder i kraft så snart som möjligt. 

Det bör dock beaktas att reglerna kräver en del förberedelsearbete, framför 

allt i fråga om informationen om dem. Tid behövs också för att socialstyrel

sen skall hinna färdigställa de allm~inna råd som behövs. Med hänsyn till 

dessa omständigheter bör reglerna träda i kraft först den I januari 1983. 

Ikraftträdande 
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3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats 

förslag till 

1. lag om ändring i föräldrabalken. 

2. Jag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620). 

3. lag om ändring i brottsbalken, 

4. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 

5. lag om ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott. 

Lagförslagen under 2, 4 och 5 har upprättats i samråd med chefen för 

socialdepartementet. 

Förslagen bör fogas till protpkollet i detta ärende som bilaga 5. 1 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

6 kap. Om vårdnad och umgänge 

Inledande bestämmelser 

l § 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall 
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

(Jfr 6 kap. 1-4 och 7 §§ i utredningens förslag) 

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om barns grundläggande 

rättigheter, ersätter delvis de nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 2 §och 3 § 

andra stycket. 
Paragrafen inleder de nya reglerna om vårdnad och umgänge. Av 6 kap. 

2 § andra stycket framgår att det i första hand är barnets föräldrar eller en av 

dem som skall se till att barnet för sina riittighetcr tillgodosedda, om inte 

ansvaret för vårdnaden om barnet har anförtrotts {it en eller två särskilt 

förordnade förmyndare. 

I rätten till omvårdnad ingår inte endast rätten för barnet att fä sina 

materiella behov tillfredsställda. Minst lika viktig är den del som kan 

hänföras till barnets psykiska behov. I barnets rätt till trygghet ligger bl. a. att 

få leva i ett stabilt förhållande och att ha någon att lita på. Till en god vård och 

fostran hör att barnet får känna att det behövs och att barnet för pröva sin 

förmåga och utveckla sina inneboende resurser för att efter hand frigöra sig 

från sitt beroende av vårdnadshavarna. I en god fostran ligger också att 

barnet får lära sig att sätta gränser för sitt handlande och ta ansvar. Om 

barnets rätt att självt få medverka i fragor som rör barnets personliga 

angelägenheter finns särskilda bestämmelser i 6 kap. 11 §. 

1 I bilagan har lagförslagen under ::!-5 uteslutits. De är likalydande med dem som iir 
fogade till propositionen. 

Förslaget till lag 

om ändring i för
äldrabalken 
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Barn skall vidare behandlas med aktning för sin person och egenart. 

Vårdnadshavarna skall alltså ta hänsyn och visa respekt för de individuella 

egenskaper och de särdrag som ett barn har. Barn har med stigande ålder rätt 

till ett allt starkare integritetsskydd. Barnets rätt till ett privatliv och skydd 

mot insyn kan dock av naturliga skäl inte vara absolut. Inskränkningar måste 

tålas och accepteras för att vårdnadshavarna skall kunna fullgöra sin 

tillsynsskyldighet (se 6 kap. 2 ~ andra stycket). Vårdnadshavarna kant. ex. 

behöva genomsöka barnets privata tillhörigheter eller t. o. m. öppna brev 

som har adresserats till barnet. om det behövs för att skingra eller fä bekriiftat 

misstankar om att barnet deltar i något som kan vara skadligt för barnet eller 

på annat sätt är olämpligt. 

Nära anknytning till hestiimmelsen om barns integritet har det förbud mot 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling som f. n. finns i 6 

\;.ap. 3 § andra stycket. Denna b..:stämmclse har förts över till förevarande 

paragraf. 

2 § 

Barn står under 1·årdnad av båda föräldrarna eller en av dem. om inte rätten 
har anförtrott Hlrdnaden åt en eller två särskilt förordnade förmyndare. 
Vårdnaden om ett barn hestår till dess barnet fvller arton år eller dessförinnan 
ingår iiktenskap. 

Den som har 1·årdnaden om ett harn har ett 1m.n·11r för barnets personliga 
förhållanden och skall se till att /Jamets behm· enligt I § blir tillgodosedda. 
Barnets 1·1lrdnadsha1'1Jre smrar ii1·en för att barnet får den tillsyn som behö1•s 
med hänsyn till dess ålder. 1111•eckling och ö1·riga omstiindigheter samt skall 
bel'(lka att hamet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns 
bestämmelser i 9-16 kap. 

(Jfr 6 kap. 4 och 5 ~*· 6 § tredje stycket samt 8 och 9 ~~ i utredningens 

förslag) 

Paragrafen. som inneh{1ller vissa allmiinna bestämmelser om vilka som är 

barnets vårdnadshavare och om det ansvar som dessa har gentemot barnet, 

motsvarar delvis de nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 *§samt 3 ~ 

första stycket. 

Första stycket. Med vardnad förstås det juridiska ansvaret för barnets 

person. Normalt svarar det juridiska ansvaret också mot den faktiska vården 

om barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men hor isär. 

kommer dock i allmänhet den dagliga omsorgen och varden om barnet att 

huvudsakligen ligga pa den ena föräldern. Den faktiska vården om barnet 

kan också ha lämnats över till någon annan. Detta kan ha skett pa frivillig 

väg. dit ansvaret för den juridiska v;\rdnaden om barnet ligger kvar hos den 

eller de föriildrar som iir vimlnaclshavare. Barnet kan emellertid ocksä 

genom socialniimndens försorg: ha placerats i ett annat hem iin det egna med 

stöd av lagen med särskilda bestämmelser om v{mi av unga ( L VU). Även di1 

står föriildrarna eller en av dem juridiskt kvar som vårdnadshavare. Deras 
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rättigheter och skyldigheter kan emellertid genom placeringen av barnet 

utom hemmet ha urholkats och kan ytterligare inskränkas i den mån det 

behövs för att genomföra vården om barnet (se 11 §fjärde stycket LVU). 

Under särskilda förhållanden kan domstolen besluta att den juridiska 

vårdnaden om barnet skall flyttas över till en eller två siirskilt förordnade 

förmyndare. Om detta finns bestämmelser i 6 kap. 7 och 8 **· 

Att vårdnaden om ett barn berstår till dess barnet fyller 18 år eller 

dessförinnan ingår äktenskap överensstämmer med vad som gäller f. n. För 

ungdomar under 18 år gäller alltså olika regler om de gifter sig eller om de 

endast bor tillsammans med en partner utan giftermål. Har någon uppnått 

den ålder att en familjebildning är aktuell torde dock föräldrarnas 

vårdnadsansvar i allmänhet vara mycket uttunnat. 

Andra s/ycket. Utöver bestämmelserna i detta stycke finns vissa föreskrif

ter om vad en vårdnadshavare skall iaktta i 6 kap. 11. 12 och 15 **·Särskilda 

bestämmelser finns vidare i andra kapitel i föräldrabalken och i en del andra 

författningar. 

Att barnets vårdnadshavare skall se till att barnet får sina grundläggande 

behov enligt l § tillgodosedda innebär inte att vårdnadshavaren personligen 

måste tillgodose dessa behov. även om det normalt bör vara så att 

vårdnadshavaren själv tar åtminstone någon faktisk del i barnets vård och 

fostran. Ett stort ansvar för att barnet får en god uppväxt vilar också på 

samhället. En viktig del utgör här den kommunala barntillsynen. försknlor

na. skolorna och de fritidsaktiviteter som det allmänna erbjuder barn och 

ungdomar. Genom samhällets socialtjänst kan vidare de barn och föräldrar 

som behöver det få särskild hjälp. En betydelsefull roll spelar vidare det 

ekonomiska stöd i olika former som samhället ger till barn och barnfamiljer. 

vare sig det är fråga om ett direkt stöd - t. ex. barnbidrag- eller ett indirekt 

stöd i form av exempelvis fri eller subventionerad utbildning, vård eller 

behandling. 

Av grundläggande betydelse för barnets försörjning är det underhållsan

svar som barnets föräldrar har. Underhållsskyldigheten grundas på föräldra

skapet, oavsett vem som är vårdnadshavare. Den som är vårdnadshavare för 

ett barn utan att vara dess förälder har ingen underhi1llsskyldighet för barnet. 

Av bestämmelsen i andra meningen framgår dock att vårdnadshavaren även i 

ett sådant fall skall bevaka att barnet får de bidrag till sin försörjning som 

barnet har rätt till. t. ex. underhållsbidrag, bidragsförskott eller barnbi

drag. 

Barnets vårdnadshavare skall vidare bevaka att barnet får tillfredsställan

de utbildning. Bestammelsen har f. n. motsvarighet i 6 kap. 2 * andra 

meningen. 

Till andra stycket har med en redaktionell ändring förts över de 

bestämmelser som f. n. finns i 6 kap. 3 §första stycket om vårdnadshavarens 

tillsynsskyldighet. Om innebörden av detta ansvar kan hänvisas till 

utredningens betänkande s. 64 samt NJA 1976 s. 458 och 1977 s. 186. 
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Tredje stycket. Här har tagits in en erinran om att de frågor som gäller 

ansvaret för barnets ekonomiska förhållanden regleras särskilt genom 

bestämmelserna om förmynderskap. 

Vårdnadshamre 

3 § 

Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är 
gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna 
senare äktenskap med varandra. står barnet från den tidpunkten under 
vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt 
en eller tl'å särskilt förordnade förmyndare. 

Om det dömts till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även 
därefter under båda föräldrarnas l'årdnad, om inte den gemensamma 
vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. 

(Jfr 6 kap. 9 och 10 §§ i utredningens förslag) 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vem eller vilka som direkt på 

grund av lag är vårdnadshavare för ett barn. Reglerna motsvarar delvis de 

nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 1 och 6 §§. Vissa undantag från 

bestämmelserna i förevarande paragraf regleras i 6 kap. 4-10 §§. 

Första stycket. Huvudregeln i första meningen motsvarar vad som gäller 

f. n. enligt 6 kap. 6 § första meningen. Också bestämmelsen i andra 

meningen om att barnets föräldrar automatiskt blir vårdnadshavare för 

barnet. om de gifter sig först efter barnets födelse, motsvarar vad som gäller 

f. n. enligt 6 kap. 6 §andra meningen. Bestämmelsen innebär bl. a. att, om 

vårdnaden om ett barn i samband med en skilsmässa har anförtrotts åt en av 

föräldrarna och dessa därefter gifter sig på nytt med varandra, båda 

föräldrarna då åter blir vårdnadshavare för barnet utan att de behöver 

särskilt ansöka om detta hos domstol. 

Har en eller två särskilt förordnade förmyndare anförtrotts vårdnaden om 

barnet medan föräldrarna inte var gifta med varandra, står förmyndaren eller 

förmyndarna kvar som vårdnadshavare även sedan föräldrarna har ingått 

nytt äktenskap. 
Andra stycket. En nyhet är att föräldrarnas gemensamma vårdnad om ett 

barn i princip fortsätter även om föräldrarna skiljer sig. Den gemensamma 

vårdnaden skall dock upplösas i detta fall, om föräldrarna själva eller en av 

dem begär det eller om domstolen i äktenskapsskillnadsmålet självmant eller 

efter ansökan av socialnämnden beslutar om det. 

För att domstolen i ert äktenskapsskillnadsmål skall kunna få underlag för 

sin bedömning av om den gemensamma vårdnaden hör fortsätta kan det vara 

lämpligt att domstolen underrättar socialnämnden om att en skilsmässa är 

aktuell och att ingen av föräldrarna har begärt att ensam få utöva vårdnaden. 

Om nämnden har sådana upplysningar om föräldrarna att fortsatt gemensam 
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vårdnad kan antas vara uppenbart olämplig för barnet, kan domstolen få veta 

detta genom nämnden (jfr specialmotiveringen till 6 kap. 4 §första stycket). 

Nämnden kan.också föra talan vid domstolen enligt 6 kap. 7 ~fjärde stycket 

om att en av föräldrarna eller båda skall fri'mtas vårdnaden om barnet i fall då 

förutsättningarna för detta är uppfyllda enligt den paragrafen. 

4 § 

Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna 
gemensamt utöva i·årdnaden, skall rätten på talan m· dem båda förordna i 
enlighet med deras begäran, om inte gemensam l'årdnad är uppenbart 
oförenlig med barnets bästa. 

Har förordnande om vårdnaden inte meddelats tidigare, kan föräldrarna 
efter anmälan av dem båda till pastorsämbetet få gemensam vårdnad genom 
registrering, under förutsättning att föräldrarna och barnet är svenska 
medborgare och kyrkobokförda på samma fastighet. 

(Jfr 6 kap. 10 §andra stycket och 13 §andra stycket och 18 §i utredningens 

förslag) 

Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten för ogifta eller 

frånskilda föriildrar att få gemensam vårdnad om sina barn. Första stycket 

har motsvarighet i den nuvarande bestämmelsen i 6 kap. 8 §andra meningen, 

medan andra stycket är en nyhet. 

Första stycket. Bestämmelsen tar i första hand sikte på ogifta föräldrar som 

inte bor tillsammans. Också föräldrar som i samband med en äktenskaps

skillnad har fått den gemensamma vårdnaden upplöst eller som i övrigt har 

fått vårdnadsfrågan prövad tidigare av domstol måste emellertid, liksom 

föräldrar som är utländska medborgare, vända sig till doinstol för att få 

gemensam vårdnad. I dessa fall kan alltså gemensam vårdnad inte 

åstadkommas genom en enkel anmälan till pastorsämbetet enligt andra 

stycket. 

Av 6 kap. 18 §andra stycket framgår att domstolen innan vårdnadsfrågan 

avgörs skall höra socialnämnden eller. om det är tillräckligt, bereda nämnden 

tillfälle att yttra sig över föräldrarnas ansökan. Om nämnden inte har några 

uppgifter om föräldrarna eller barnet som bör föranleda en närmare 

granskning av överenskommelsen, torde den i allmänhet kunna godtas. Det 

ankommer på nämnden själv att ta ställning till om någon särskild kontakt 

behöver tas med föräldrarna eller barnet. Ibland kan det vara lämpligt att 

nämnden kontaktar föräldrarna för att förvissa sig om att de är införstådda 

med vad en gemensam vårdnad innebär och kräver. Ett fall då det kan finnas 

skäl att nämnden tar kontakt med föräldrarna är om det av handlingarna 

framgår att dessa bor långt från varandra och barnet ännu inte har hunnit 

komma upp i tonåren. Det finns i dessa fall en särskild risk för att barnet vid 

gemensam vårdnad kan utsättas för tröttande resor eller återkommande 

miljöbyten i en omfattning som kan skada barnet. 
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Domstol.en kan vägra gemensam vårdnad. om det kan antas att någon av 

föräldrarna eller båda har så allvarliga brister i förmågan att sörja för barnets 

person att han eller hon inte bör anförtros vardnadcn enligt 6 kap. 7 §. 

Andra stycket. En förutsättning för gemensam vårdnad efter anmälan till 

pastorsämbetet iir att förordnande om vårdnaden inte tidigare har meddelats 

i Sverige eller i ett annat land vars vårdnadsavgöranden erkänns här (jfr 8 och 

22 §§ förordningen 1931:420 om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap och lagen 1936:79 om 

erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz). Ytterligare 

en förutsättning för gemensam vårdnad efter anmälan till pastorsämhetet är 

att både föräldrarna och barnet är svenska medborgare. Det utgör dock inget 

hinder om någon av dem dessutom har medborgarskap i något annat 

land. 

För att gemensam vårdnad skall kunna registreras efter anmälan till 

pastorsämbetet krävs vidare att faderskapet för barnet är fastställt i behörig 

ordning genom ett svenskt faderskapserkännande eller en svensk dom, 

oavsett vilket lands lag som har lagts till grund för prövningen. eller genom 

ett utländskt faderskapsavgörande som erkänns i Sverige. 

Står barnet under vård11ad av båda föräldrarna och vill 11ågo11 av dem att 
vård11aden i11te längre skall vara geme11sam, skall rätten på tala11 al' en av dem 
eller båda anförtro l'årdnaden om barnet åt den av föräldrarna som är 
lämpligast som i·årdnadshamre. Rätte11 kan också i mål om äktenskapsski/1-
nad lltan yrkande förord11a om 1·ärdnaden enligt vad som nu har sagts, om 
gemensam vårdnad är uppe11bart oförenlig med barnets bästa. 

(Jfr 6 kap. 12 och 18 §§i utredningens förslag) 

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om domstolens prövning när 

föräldrarna eller en av dem begär upplösning av gemensam vårdnad, ersätter 

de nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 7 §. 

Liksom enligt gällande rätt är domstolen skyldig att upplösa en gemensam 

vårdnad, om föräldrarna eller någon av dem begär det. I paragrafen regleras 

endast det fallet att någon av föräldrarna skall anförtros vårdnaden. Om 

överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad förmyndar-:: finns bestäm

melser i 6 kap. 7 och 8 §§. 

En vanlig situation då det kan bli aktuellt att begära upplösning av en 

gemensam vårdnad är då föräldrarna eller en av dem i anslutning till en 

skilsmässa eller annan separation finner att de inte kan fortsätta att 

gemensamt ha vårdnaden om barnet. Även i andra fall kan det inträffa att 

föräldrar som har gemensam vårdnad finner att denna vårdnadsform inte 

längre är lämplig. 

Domstolen kan i ett äktenskapsskillnadsmål upplösa den gemensamma 

vårdnaden även när makarna inte själva begär det, om det är uppenbart 

I Paragrafen har fått en något annan lydelse i propositionsförslaget. 
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oförenligt med barnets bästa att den gemensamma vfirdnaden fortsiitter (se 

specialmotiveringen till 6 kap. J * andra stycket). Ocks{1 i detta fall skall 

domstolen anförtro vårdnaden om barnet åt den av föräldrarna som är 

lämpligast som vårdnadshavare. 

Det ligger i sakens natur att, om föräldrarna är överens om vem av dem 

som skall ha vårdnaden om barnet, den lösning som de har valt i allmänhet 

ocksa kan antas vara biist för barnet. Någon ingående utredning av 

vårdnadsfrågan behövs därför sällan i dessa fall.· Oftast torde det vara 

tillräckligt att domstolen bereder socialnämnden tillfälle att yttra sig över 

ansökningen (jfr 6 kap. 18 ~ andra stycket och avsnitt 2.8.1 i den allmänna 

motiveringen). Om nämnden inte genom de uppgifter som nämnden har om 

familjen eller av ansökningens innehåll finner anledning till det, torde några 

särskilda åtgärder från nämndens sida inte behövas. I motsatt fall bör kontakt 

tas med föräldrarna och~ om det iir lämpligt, även med barnet självt. Om 

kontakter tas med familjen bör nämnden snarast underrätta domstolen om 

det. 

Om föräldrarna inte är överens om vem som bör anförtros vårdnaden 

måste v[1rdnadsfrågan däremot utredas närmare. Domstolen bör i sådana fall 

i allmänhet begära yttrande från socialnämnden. Även annan utredning kan 

ibland behövas (se 6 kap. 18 * första stycket), t. ex. yttrande från 

barnpsykiatrisk expertis eller annan sakkunnig. 

Vid bedömningen av vem av föräldrarna som är lämpligast som 

vårdnadshavare måste domstolen från fall till fall pröva hur barnets behov av 

omvårdnad. trygghet och en god fostran bäst kan tillgodoses och vilka 

förutsättningar barnets föräldrar har att i övrigt uppfylla det ansvar och de 

uppgifter som vilar på en vårdnadshavare. 

Den förälder som anförtros vårdnaden om barnet måste ha förmåga att 

förstå barnet~ känslor och att tillfredsställa barnets behov. Föräldern måste 

emellertid också kunna sätta gränser för barnets handlande, samtidigt som 

barnet fostras till att självständigt ta ansvar. 

För vissa barn är det ett trygghetskrav att få bo tillsammans med den ena av 

föräldrarna. För andra barn däremot kan bindningen till en förälder eller en 

förälders inflytande på barnet hämma eller på annat sätt skada barnets 

utveckling. Barnets beroende av en förälder och betydelsen av denna 

omständighet måste prövas från fall till fall. 

Av stor betydelse för barnets trygghet är också den yttre miljö som barnet 

lever i. Genom särskilda bestämmelser är det sörjt för att den förälder som 

anförtros vårdnaden om barnet vanligtvis kan behålla den bostad som 

famiijen har bott i före upplösningen, se lagen (1959:157) med särskilda 

bestämmelser om makars gemensamma bostad och Jagen ( 1973:651) om 

ogifta samboendes gemensamma bostad. Av betydelsc är ocks{1 de dagliga 

kontakterna mcd personer i barnets omgivning. Dit hör - utöver föriildrar 

och släktingar - kamrater, daghemspersonal och lärare. I de fall en familj 

splittras får föliderna av att barnet blir utsatt för ett miljöbyte eller annan 

5 Riksdagen 1981.182. l sam/. Nr 168 
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förändring av sin miljö vägas in bland övriga omständigheter som har 

betydelse för just det aktuella barnet. 

En annan faktor som i allmänhet är viktig för att barnet skall få en trygg 

uppväxt och en god utveckling är att barnet har nära och goda relationer till 

båda sina föräldrar, även om föräldrarna bor isär. Om inte andra 

omständigheter talar för en annan lösning bör domstolen till vårdnadshavare 

förordna den av föräldrarna som kan antas bäst främja ett nära och gott 

umgänge mellan barnet och den andra föräldern. 

En särskild fråga är om och hur barnet självt bör komma till tals i 

vårdnadstvister. Normalt bör det vara en uppgift för socialnämnden att i 

anslutning till vårdnadsutredningen ta den kontakt med barnet som är 

lämplig och i vårdnadsutredningen redovisa de synpunkter som barnet kan 

vilja ha framförda (se avsnitt 2.7.4 i den allmänna motiveringen). 

Det är ytterst domstolens uppgift att utreda om barnet har några egna 

synpunkter på vårdnadsfrågan. Det är emellertid viktigt att barn inte tvingas 

att ta ställning i denna fråga, om barnet inte självt vill det. Detta innebär å 

andra sidan inte att ett barn skall förhindras att säga sin mening. Om barnet 

självt begär det eller det annars finns särskilda skäl. kan barnet höras 

personligen inför domstolen (se 6 kap. 18 § tredje stycket). 

Domstolens uppgift är att söka den lösning som kan antas bäst svara mot 

barnets behov. Om barnet har en bestämd uppfattning och har nått en sådan 

mognad att dess önskemål bör respekteras, bör domstolen i allmänhet följa 

barnets önskan. När barnet har nått en sådan mognad kan inte besvaras 

generellt. Många gånger kan uppgiften att söka utreda vad barnet verkligen 
vill försvåras av att barnet uttrycker en uppfattning som inte svarar mot 

barnets innersta önskan. I allmänhet torde domstolen därför vara hänvisad 

till att väga in barnets egna uppgifter i den hclhetsbedömning av samtliga 

omständigheter som bör beaktas i målet. 

Av 6 kap. 19 §framgår att ~omstolen kan förklara målet vilande i de fall 

föräldrarna under en pågående rättegång har vänt sig till socialnämnden eller 

annat rådgivande samhällsorgan för att söka lösa sin konflikt. 

6 §1 

Står barnet under vårdnad a\' endast en av föräldrarna och vill den andre att 
vårdnaden flyttas över till honom eller henne. skall rätten på talan m· denne 
eller båda föräldrarna anförtro vårdnaden åt den andra föräldern, om denne 
är lämpligare som i'årdnadshavare. 

(Jfr 6 kap. 13 § första stycket och 18 § i utredningens förslag) 

Paragrafen innehåller bestämmelser om överflyttning av vårdnaden från 

en förälder till en annan. Den motsvarar delvis den nuvarande bestämmelsen 

i 6 kap. 8 §. 

Den faktiska situation som regleras i förevarande paragraf kan många 

gånger vara densamma som gör att föräldrarna vill att en gemensam vårdnad 

I Paragrafen har fått en något annan lydelse i propositionsförslagct. 

Förslaget till lag 
om ändring i för

äldrabalken 



Prop. 1981/82:168 67 

upplöses. Det kan vara frågan om vårdnaden om barn till ogifta samboende 
föräldrar som avser att flytta isär. Det kan också gälla vårdnaden om barn till 
redan särboende föräldrar. av vilka modern ensam är vårdnadshavare för 
barnet direkt på grund av 6 kap. 3 §eller av vilka den ena föräldern i samband 
med äktenskapsskillnad eller annan separation har anförtrotts vårdnaden. 
Paragrafen kan vidare bli tillämplig, om vårdnaden om barnet tidigare har 
flyttats över till en av föräldrarna på ansökan av denne enligt förevarande 
paragraf eller på talan av socialnämnden enligt 6 kap. 7 §. 

Det är domstolens uppgift att utifrån de förhållanden som föreligger i det 
enskilda fallet pröva om den andra föräldern är lämpligare som vårdnads
havare. I fråga om domstolens prövning kan i första hand hänvisas till vad 
som har sagts i specialmotiveringen till 6 kap. 5 §.Även i de fall som avses i 
förevarande paragraf bör en överenskommelse mellan föräldrarna om hur 
vårdnadsfrågan skall lösas tillmätas särskild betydelse. En sådan överens
kommelse har dock inte utslagsgivande betydelse (se avsnitt 2.5. l i den 
allmänna motiveringen). 

7 § 

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till 
missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett 
sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten 
besluta om ändring i vårdnaden. 

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sägs i första 
stycket en a~· dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern 
ensam. Brister också denne i omsorgen om barnet på det sätt som sägs i första 
stycket, skall rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade 
förmyndare. · 

Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i fall som avses i 
första stycket flytta över ~·årdnaden till den andra föräldern eller, om det är 
lämpligare, till en eller två särskilt förordnade förmyndare. 

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på talan av 
socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om äktenskapsskillnad 
mellan föräldrarna eller i annat mål som avses i 5 eller 6 §. 

(Jfr 6 kap. 14 och 18 §§ i utredningens förslag) 

Paragrafen, som ersätter de nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 7 och 9 §§. 
innehåller bestämmelser om när en förälder på grund av brister i 
omvårdnaden om ett barn kan fråntas vårdnaden om barnet utan att den 
andra föräldern har begärt att ensam få vårdnaden. 

I första stycket anges förutsättningarna för att domstol skall besluta om 
ändring i vårdnaden. Andra stycket innehåller bestämmelser om vem som 

skall anförtros vårdnaden när barnet står under föräldrarnas gemensamma 
vårdnad, medan tredje stycket behandlar det fallet att bara en av föräldrarna 
är vårdnadshavare. 
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Första. stycket. En förälder som brister i omvårdnaden av ett barn kan 

fråntas vårdnaden. om barnet befinner sig i en sådan risksituation att ett 

ingripande med stöd av 1 § andra stycket 1 L VU kan komma i fråga och 

denna risksituation kan antas bli bestående. Det är i och för sig inte 

nödvändigt att ett beslut om vård enligt L VU har meddelats för att 

förevarande paragraf skulle kunna tillämpas. Men det torde höra till 

undantagsfallen att en fråga om att flytta över vårdnaden enligt denna 

paragraf tas upp utan en föregående placering enligt L VU. Som har 

framhållits i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.5.2) är det angeläget att 

alla ansträngningar görs för att i samförstånd med barnets föräldrar och i 

förekommande fall barnet självt söka finna lämpliga lösningar när det 

uppkommer problem i familjen. I första hand har socialnämnden att erbjuda 

det stöd och tillhandahålla de behandlingsåtgärder och annan hjälp som ryms 
inom socialtjänsten. Om barnet genom socialnämndens försorg placeras i ett 

annat hem än det egna. skall nämnden också i princip arbeta för en 

återförening av barnet till föräldrarna. Kan en återförening emellertid inte 

komma till stånd trots långvariga och omfattande insatser från nämndens 

sida. kan det bli nödvändigt att begära en överflyttning av vårdnaden enligt 

förevarande paragraf. 
I de flesta fall torde sålunda förevarande paragraf i praktiken aktualiseras 

bara när barnet har tagits om hand med stöd av L VU. En överflyttning av 
vårdnaden bör inte heller ske annat än om det finns någon annan. lämplig 

person som är villig att utöva vårdnaden och som barnet har ett så gott 

förhållande till att barnet självt kan eller rimligen bör acceptera denne som 
vårdnadshavare. Det betyder att ett beslut om att omedelbart skilja en 
förälder från vårdnaden om ett barn redan när förälderns olämplighet 

kommer till myndigheternas kännedom i allmänhet kan meddelas bara om 
den andra föräldern är lämplig att ensam ta över ansvaret för barnet. I övriga 
fall torde det många gånger vara nödvändigt att barnet har bott en tid i ett 
fosterhem för att man skall kunna avgöra hur denna placering har 

utfallit. 
Om barnet bor i ett fosterhem efter beslut om vård enligt L VU och 

vårdnaden om barnet flyttas över till fosterföräldrarna med stöd av 

förevarande paragraf. torde någon grund för att bereda barnet vård med stöd 

av 1 § andra stycket I L VU inte längre föreligga. Socialnämnden skall då 

enligt 5 § första stycket L VU besluta att vården skall upphöra. 

Om vårdnaden om ett barn flyttas över till barnets fosterföräldrar. faller 

den särskilda tillsynsskyldighet bort som nämnden har enligt 26 § social

tjänstlagen i fråga om fosterhemmet. Kvar står emellertid nämndens 
allmänna skyldighet enligt 12 * socialtjänstlagen att verka för att barn och 
ungdomar får växa upp under goda förhållanden m. m. 

Paragrafen gäller endast när det är föräldrarna som är vårdnadshavare för 

barnet. Har vårdnaden redan anförtrotts åt en eller två särskilt förordnade 

förmyndare och uppkommer fråga om att ta ifrån en sådan förmyndare 
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vårdnaden. tillämpas l I kap. 9 och 17 §§. Om en förälder vill få vårdnaden 

om sitt barn överflyttad till sig från en särskilt förordnad förmyndare gäller 

vad som sägs i 6 kap. 10 §. 

Andra stycket. Om en förälda som har gemensam vårdnad om ett barn är 

olämplig som vårdnadshavare på det sätt som sägs i första stycket, skall 

vårdnaden om barnet liksom f. n. fortsätta att utövas av den andra föräldern. 

En förutsättning är dock att inte också denne är olämplig som vårdnadsha

vare på det sätt som sägs i första stycket. 

Om båda föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare. skall vårdnaden 

anförtros åt en eller två särskilt förordnade förmyndare. Av 13 kap. 8 § 

framgår att domstolen kan anförtro vårdnaden om ett barn åt tvä särskilt 

förordnade fömyndare gemensamt endast om de är gifta med varandra eller 

bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det är givet att 

gemensam vårdnad inte bör anförtros åt förmyndare som inte själva är villiga 

att gemensamt ta det juridiska ansvaret för barnets person (jfr 11 kap. 8 § 

andra stycket). 

Tredje stycket. Om en förälder som ensam har vårdnaden om ett barn inte 

är lämplig som vårdnadshavare på det sätt som sägs i första stycket, ligger det 

närmast till hands att vårdnaden flyttas över till den andra föräldern. Har 

denna förälder inte visat något intresse för sitt barn kan det dock för barnet 

vara en lämpligare lösning att vårdnaden anförtros åt en eller två särskilt 

förordnade förmyndare. Detsamma gäller om barnet och den andra 

föräldern endast har haft en sporadisk kontakt med varandra och barnet har 

funnit en trygghet och gemenskap hos någon annan som är beredd att ta på 

sig ansvaret som vårdnadshavare. Det kan dä vara lämpligare att denne 

anförtros vårdnaden. 

Fjärde stycket. Liksom gäller f. n. kan socialnämnden föra talan vid 
domstol om att vårdnaden skall tas ifrån en förälder som är olämplig som 

vårdnadshavare. Enligt 42 ~ första stycket socialtjänstförordningen 

(1981:750, omtryckt 1981:1226) skall nämnden göra framställning eller 

ansökan till domstolen. om nämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas 

i fråga om bl. a. vårdnaden om ett barn. Nämndens talan kan gå ut på att 

vårdnaden i detta fall anförtros åt den andra föräldern. Är också denna 

förälder olämplig. som vårdnadshavare. kan nämnden yrka att vårdnaden 

flyttas över till en eller två särskilt förordnade förmyndare. 

Domstolen kan även självmant i mål om äktenskapsskillnad mellan 

föräldrarna eller i ett mål om vårdnad enligt 5 eller 6 § förordna att 

vårdnaden skall flyttas över till en eller två siirskilt förordnade förmyndare, 

om båda föräldrarna iir olämpliga som vårdnadshavare. 

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i annat enskilt hem än det 
egna och är det uppenbart biist för barnet att det rådande förhållandet får bestå 

I Paragrafens fönaa stycke har jiimkats något i propositionsförslagct. 
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och au vårdnaden flyuas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller 
någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade 
förmyndare utöva vårdnaden om barnet. 

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan 
ar socialnämnden. 

(Jfr 6 kap. 15 och 18 §§ i utredningens förslag) 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. 

Första stycket. En förälder kan enligt denna bestämmelse i vissa 

undantagsfall bli fråntagen vårdnaden om sitt barn även om föräldern inte 

har brustit i omvårdnaden om barnet på ett sätt som medför en bestående 

fara för barnets persern. Bestämmelsen har till främsta syfte att förhindra att 

fosterbarn som har rotat sig i ett fosterhem blir uppryckta från en miljö där de 

har funnit sig till rätta och känner en större trygghet och känslomässig 

förankring än i det tidigare hemmet. 

I allmänhet torde det krävas att barnet har bott i fosterhemmet under flera 

år innan det kan bli aktuellt att över huvud taget överväga att flytta över 

vårdnaden till fosterföräldrarna med stöd av förevarande bestämmelse. För 

domstolen blir det givetvis nödvändigt att utreda vilken anknytning barnet 

har till detta hem och hur kontakterna mellan barnet och de biologiska 

föräldrarna har förlöpt. Har föräldrarna inte visat barnet något intresse 

under den tid det har vistats i fosterhemmet eller har kontakterna varit 

sporadiska eller skett under uppslitande former, kan en flyttning av 

vårdnaden bli aktuell. Stort avseende måste emellertid alltid fästas vid 

barnets egen inställning. Som nyss har antytts krävs det att barnet har fått en 

så stark bindning till sitt nya hem att det uppfattar det som sitt eget. 

Andra stycket. Det är endast socialnämnden som kan föra talan om en 

överflyttning av vårdnaden enligt denna paragraf. Befogenhet att besluta i 

denna fråga kan inte delegeras till enskilda förtroendevalda eller tjänstemän i 

nämnden. 

9 § 

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och dör en av dem, 
tillkommer vårdnaden den andre ensam. 

Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och dör denne, skall 
rätten på ansökan av den andre eller på anmälan av socialnämnden anförtro 
vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två 
särskilt förordnade förmyndare. 

Är båda föräldrarna döda, utövas vårdnaden av barnet~ förmyndare. 

(Jfr 6 kap. 16 och 18 §§ i utredningens förslag) 

Första stycket. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller f. n. enligt 6 kap. 

10 § första stycket. 

Andra stycket. F. n. gäller enligt 6 kap. 10 § andra stycket att domstolen 

skall anförtro vårdnaden åt den efterlevande föräldern, om det inte är 
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uppenbart med hänsyn till barnets bästa att vårdnaden bör anförtros åt en 
särskilt förordnad förmyndare. Också i den nya bestämmelsen i förevarande 
stycke har den efterlevande förälderns företräde som vårdnadshavare 

behållits, men möjligheten att i stället anförtro vårdnaden åt någon annan än 
föräldern har vidgats något. 

När domstolen prövar vem som skall utses till vårdnadshavare för ett barn 

efter en förälders död bör särskilt beaktas under vilka förhållanden barnet 

har levt medan föräldern var i livet och vilka relationer som barnet haft och 

har till den efterlevande föräldern eller någon annan vuxen person (t. ex. en 

släkting eller styvförälder). Av stor betydelse för barnets trygghet är att 

barnet efter förälderns död så snart som möjligt får en anknytning till någon 

som barnet kan känna förtroende för och som kan erbjuda barnet ett stabilt 

förhållande. I övrigt kan hänvisas till vad som sagts i specialmotiveringen till 

6 kap. 7 § tredje stycket. 

Tredje stycket. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller f. n. enligt 6 kap. 

10 § tredje stycket. Vid valet av förmyndare skall domstolen beakta hur 

barnets behov bäst kan tillgodoses. 

10 § 

Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade förmyndare 
och vill någon av barnets föräldrar eller båda få vårdnaden överflyttad till sig, 
skall rätten besluta efter vad som är bäst för barnet. Rätten får flytta över 
vårdnaden till föräldrarna gemensamt endast om föräldrarna är ense om 
det. 

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan 
av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden. 

(Jfr 6 kap. 17 och 18 §§ i utredningens förslag) 

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om överflyttning av vårdnaden 

till barnets föräldrar eller en av dem från särskilt förordnade förmyndare, 
motsvarar de nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 10 a §. 

Första stycket. Frågan huruvida vårdnaden skall flyttas över till en av 
föräldrarna eller båda måste prövas mot bakgrund av de skäl som en gång har 

förelegat för att utse en särskilt förordnad förmyndare för barnet. Här, 

liksom i andra fall, får domstolen pröva hur barnets behov av omvårdnad, 

trygghet och en god fostran bäst kan tillgodoses. Beaktas bör särskilt barnets 

behov av att få växa upp under stabila förhållanden och skyddas mot att bli 

utsatt för omotiverade uppbrott. 

Andra stycket. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller f. n. enligt 6 kap. 

10 a § andra stycket. 
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Vårdnadens utövande 

11 § 

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 
barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med 
barnets stigande ålder och utveckling ia allt större hämyn till barnets 
synpunkter och önskemål. 

(Jfr 6 kap. 6 § i utredningens förslag) 

Paragrafen, som saknar direkt motsvarighet i de nuvarande bestämmel

serna i 6 kap., reglerar vårdnadshavarens skyldighet att sörja för barnets 

personliga förhållanden. Om ansvaret för barnets ekonomiska förhållanden 

finns särskilda regler i 9 kap. 

För barnet innebär vårdnadshavarens bestämmanderätt att barnet i 

princip skall följa vad vårdnadshavaren beslutar om. Vårdnadshavaren skall 

emellertid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Vårdnadshavaren får dock 

givetvis inte avbörda sig sitt ansvar för barnet genom att låta barnet självt 

bestämma i en omfattning som det inte är moget för. Vårdnadshavaren är 

skyldig att ingripa om ett barn kan komma till skada eller om barnet visar sig 

inte vara moget att självt fatta beslut. 

Om barnet har två vårdnadshavare, skall de båda i allmänhet tillsammans 

utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt förevarande paragraf (se 6 kap. 

13 §). 

12 § 

Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om 
vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, 
om barnet har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av 
liknande art. 

Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, 
om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, uti•eckling eller skolgång. Har 
vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa 
nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke. 

Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan att ha rätt till 
det finns bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. 

(Jfr 6 kap. 7 § i utredningens förslag) 

Paragrafen ersätter de nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 4 §. 

Första stycket. Bestämmelsen innebär att det är barnet självt som oavsett 

ålder ingår avtal om arbete. Barnets vårdnadshavare har ingen rätt att träffa 

ett sådant avtal för barnet. En annan sak är'att ett barn som inte studerar inte 

kan kräva underhåll från föräldrarna för att slippa att arbeta. Barnet kan 

därför. när det har fullgjort sin skolplikt, av ekonomiska skäl tvingas ut i 

arbetslivet. 
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Valet av arbete i det utbud som finns ligger hos barnet. För att barnets avtal 

om arbete skall gälla krävs dock att vårdnadshavaren har samtyckt till 

avtalet. Barnet har också rätt att självt säga upp avtal om arbete. Den 

nuvarande åldersgränsen för denna rätt, 16 år. har tagits bort. Om barnet en 

gång har fått vårdnadshavarens samtycke till att ingå avtal om ett arbete, får 

barnet utan att det krävs något nytt samtycke avtala om annat arbete av 

liknande art. En förutsättning är dock, liksom i dag. att barnet har fyllt 16 

år. 

Bestämmelserna i första stycket gäller allt slags arbete, även t. ex. 

tillfälliga extra- eller feriearbeten. 

Andra stycket. Redan av första stycket följer att barnet kan säga upp ett 

anställningsavtal att upphöra efter en viss uppsägningstid. Barnet kan också 

frånträda anställningen med omedelbar verkan i de fall som anges i 4 §tredje 

stycket lagen ( 1982:80) om anställningsskydd. Denna bestämmelse komplet

teras av bestämmelsen i första meningen av förevarande stycke, som innebär 

att anställningen också kan sägas upp med omedelbar verkan om det behövs 

med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång; jfr 5 kap. 2 §andra 

stycket arbetsmiljölagen (1977: 1160). Behöriga att säga upp avtalet på denna 

grund är både barnet och dess vårdnadshavare. Har vårdnadshavaren sagt 

upp avtalet av detta skäl, gäller en inskränkning i barnets rätt enligt första 

stycket att träffa ett nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke. 

Tredje stycket. Bestämmelsen motsvarar nuvarande 6 kap. 4 § tredje 

stycket. 

13 § 

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11 
eller 12 .~ gälla dem tillsammans. 

Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro. sjukdom eller annan orsak 
förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan 
olägenhet kan uppskjutas. bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte 
ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte 
barnets bästa uppenbarligen kräver det. 

(Jfr 6 kap. 11 § utredningens förslag) 

Paragrafen motsvarar de nuvarande bestämmelserna i 6 kap. 5 §. 

Om rätten för barn och vårdnadshavare att få stöd och hjälp hos 
socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620). Social
nämnden förmedlar kontakter med medlare och andra rådgivande samhälls
organ. 

Paragrafen är ny. Den utgör en erinran om de tjänster som samhället 

erbjuder föräldrar och barn i frågor som rör vårdnaden m. m. (se särskilt 3, 5. 
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10 och 12 §§ socialtjänstlagen). I socialtjänstlagen ingår också rätten till 

bistånd (se 6 §socialtjänstlagen). En närmare redogörelse för socialnämn

dernas befattning med vårdnads- och umgängcsfrågor har lämnats i avsnitt 

2.7 i den allmänna motiveringen. 

En betydelsefull del i socialnämndernas arbete är att hjälpa konfliktdrab

bade familjer att bearbeta och själva söka lösa sina problem. Det är 

kommunerna som bestämmer hur denna hjälp skall utformas. Viktiga 

uppgifter i fråga om personlig rådgivning och stödjande behandling i 

konfliktsituationer fullgörs också utanför socialnämnderna av bl. a. läkare 

och annan sjukvårdspersonal och kyrkliga företrädare. Insatser med 

inriktning på barn- och ungdomsgruppcr och på problem inom familjer görs 

vidare av den psykiska barn- och ungdomsvården, skolans elevvårdande 

personal. medlare och familjerådgivningcn. 

Av 9 §socialtjänstlagen följer att socialnämnderna i sina insatser för den 

enskilde vid behov skall samverka med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. En erinran om de kontakter med andra 

samhällsorgan som nämnderna kan förmedla har tagits in i andra meningen 

av förevarande paragraf. 

Umgänge 

15 § 

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge 
med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står 
barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. 

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av en 
förälder som inte är vårdnadshavare, beslutar rätten på talan av denna förälder 
i frågan om umgänge efter vad som är bäst för barnet. 

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av någon 
annan än en förälder, beslutar rätten på talan av socialnämnden i frågan om 
umgänge efter vad som är bäst för barnet. 

(Jfr 6 kap. 20--23 §§ i utredningens förslag) 

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om umgänge mellan barn och 

föräldrar samt andra som står barnet särskilt nära, ersätter nuvarande 6 kap. 

11 §. 

Första stycket. Av 6 kap. 2 §framgår att barnets vårdnadshavare har ett 

ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnet får sina 

grundläggande behov tillfredsställda. Bestämmelserna om umgänge utgår 

från samma synsätt, nämligen att en vårdnadshavare skall se till att barnet får 

sitt behov av umgänge med olika personer tillfredsställt. 

I detta ansvar ligger att vårdnadshavaren på olika sätt skall uppmuntra 

barnet att träffa en förälder som inte har vardnaden eller andra personer som 

stär barnet särskilt niira. t. ex. tidigare fosterföräldrar. Det förekommer att 
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den förälder som inte är vårdnadshavare underlåter att träffa barnet eller inte Förslaget till lag 

i övrigt visar något intresse för det. I sådana fall kan vårdnadshavaren vända om ändring i för

sig till socialnämnden och diskutera möjligheten att få hjälp för att umgänget äldrabalken 

skall fungera. En förutsättning bör dock vara att barnet självt har en uttalad 

vilja att träffa den andra föräldern. I takt med att barnets mognad ökar bör 

allt större hänsyn tas till barnets egen inställning till umgängesfrågan (jfr. 

6 kap. 11 §tredje meningen). Det bör också nämnas att förhållandena efter 

en separation kan vara sådana att barnet behöver viss ro innan umgä~get med 

en förälder kan inledas. 

Andra stycket. I likhet med vad som gäller f. n. kan den förälder som är 

skild från vårdnaden få frågan om umgänge prövad av domstol, om 

vårdnadshavaren motsätter sig det umgänge som den andra föräldern 

begär. 

Utgångspunkten för domstolens bedömning bör vara att det är till fördel 

för barnet att ha umgänge med båda föräldrarna. Vid avgörandet av huruvida 

och i vilken utsträckning umgänge bör komma till stånd i det enskilda fallet 

bör hänsyn också tas till bl. a. följande faktorer. 

Som tidigare har framhållits i olika sammanhang behöver barn normalt ett 

stabilt förhållande till båda föräldrarna. För små barn kan dock ett längre 

avbrott i kontakten med den förälder som det huvudsakligen vistas hos 

utgöra en stor påfrestning. Inte minst allvarligt är upprepade avbrott i 

kontakten med föräldern. Vid bestämmande av umgänget med den andra 

föräldern måste hänsyn sålunda tas till barnets ålder och mognadsgrad. 

Hänsyn måste även tas till den anknytning som barnet har till den andra 

föräldern. Särskilt för små barn är det viktigt att barnet har en god 

känslomässig anknytning även till denna förälder, så att barnets trygghets

känsla inte blir störd när umgänget utövas. Kan det befaras att barnet på 
grund av den yttre miljön eller av annan orsak kan komma att ta fysisk eller 

psykisk skada vid umgänge med denna förälder, bör umgänge inte få komma 

till stånd. Barnet skall sålunda t. ex. inte behöva umgås med en förälder som 

vistas i en miljö där alkohol eller narkotika missbrukas. 

Som förut nämnts har också barnets egen inställning stor betydelse i 

sammanhanget. Det är dock viktigt att vårdnadshavaren uppmuntrar barnet 

att besöka den andra föräldern. Vårdnadshavaren får således inte, genom att 

underblåsa en mer eller mindre tillfällig viljeyttring från barnets sida, 

motverka att umgänge kommer till stånd. 

En viktig faktor är slutligen föräldrarnas förhållande till varandra. Blir 

umgänget en konfliktskapande faktor mellan föräldrarna, kan barnet ta 

skada av detta. Domstolen får i sådana fall göra en avvägning mellan å ena 

sidan barnets behov och intresse av att få umgås med den förälder som inte är 

vårdnadshavare och å andra sidan det behov barnet har av trygga 

uppväxtförhållanden. I vissa fall kan det bli nödvändigt att umgänget upphör 

temporärt till dess att konflikten mellan föräldrarna har kunnat lösas. 

Tredje stycket. Som har nämnts i avsnitt 2.6.2 i den allmänna motiveringen 



Prop. 1981/82:168 76 

kan det i vissa fall ligga i barnets intresse att få upprätthålla kontakten med 

t. ex. tidigare fosterföräldrar även om barnets vårdnadshavare motsätter sig 

ett sådant umgänge. Genom att behörigheten att föra talan om detta 

umgänge har anförtrotts åt socialnämnden och inte åt var och en som anser 

sig stå barnet så nära att umgänge. hör komma i fråga skapas garantier för att 

frågan inte onödigtvis kommer till domstol. Socialnämnden får för sin del 

göra en utredning och bedömning av om det tilltänkta umgänget är till fördel 

för barnet innan nämnden beslutar sig för att föra talan vid domstolen. Som 

har nämnts i den allmänna motiveringen torde nämnden endast i undantags

fall finna anledning att föra en sådan talan. Uppgiften att besluta om en sådan 

talan kan inte delegeras (jfr 48 § första stycket socialtjänstlagen). 

Barnet kan ha intresse av att hålla kontakt inte bara med tidigare 

fosterföräldrar utan även med t. ex. en avliden förälders släktingar eller 

tidigare styvföräldrar. Det blir i sista hand domstolens sak att avgöra om 

barnet har en så när anknytning även till andra personer än föräldrarna att 

umgänge hör komma i fråga med dem. 

Förfarandet i mål och ärenden om vårdnad eller umgänge 

16 § 

Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som 
inte är gifta med varandra görs hos pastorsämbetet i den församling där 
föräldrarna och barnet iir kyrkobokförda. Anmälan skall göras skriftligen av 
båda föräldrarna. 

Beslut av pastorsämbetet får överklagas hos domkapitlet genom besvär. 
Domkapitlets beslut får Öl'erklagas hos kammarrätten. 

(Jfr 6 kap. 24 § i utredningens förslag) 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. Den reglerar förfarandet 

när ogifta samboende föräldrar vill få gemensam vårdnad genom anmälan till 

pastorsämhetet (jfr 6 kap. 4 § andra stycket). 

Första stycket. De juridiska följderna av en gemensam vårdnad inträder så 

snart föräldrarnas anmälan registreras hos pastorsämhetet. l allmänhet torde 

detta ske inom några dagar efter anmälningen. Om kyrkobokföringen för 

föräldrarna eller barnet är under utredning, kan registreringen dock dröja 

tills denna utredning är klar. 

Andra stycket. Patorsämhetets beslut kan överklagas, vare sig föräldrarnas 

anmälan bifalls eller inte. Om beslutet innebär att anmälningen avslås men 

beslutet diirefter ändras av domkapitlet, bör föräldrarna anses ha fått 

gemensam vårdnad den dag då domkapitlets beslut om detta antecknas i 
kvrkoböckerna. 
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17 § 

Frågor om vårdnad eller umgänge tas upp av rätten i den ort där 
vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna har sitt hemvist. Sådana 
frågor kan tas upp även i samband med äktenskapsmål. Om det inte finns 
någon behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt. 

Frågor om vårdnad som avses i 4--8 och JO §§samt frågor om umgänge som 
avses i 15 §handläggs i den ordning som är föreskriven för tvistemål. Står 
barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och är föräldrarna 
överens i saken, kan de dock anhängiggöra saken genom ansökan. 

I mål om vårdnad kan underhållsbidrag för barnet yrkas utan stämning. 
Dom i mål om vårdnad eller umgänge får meddelas utan huvudförhand

ling, om parterna är överens i saken. 

(Jfr 6 kap. 25 och 26 §§ i utredningens förslag) 

Paragrafen har motsvarighet i nuvarande 6 kap. 12 §. 

18 § 

Rätten skall se till att frågor om vårdnad och umgänge blir tillbörligt 
utredda. 

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad eller umgänge skall 
socialnämnden höras eller, om det är tillräckligt, beredas tillfälle att yttra 
sig. 

Barnet får höras inför rätten, om barnet självt begär det eller särskilda skäl 
annars talar för det samt det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att 
höras. 

(Jfr 6 kap. 28 och 30 §~ i utredningens förslag) 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. 

Första stycket. En motsvarande bestämmelse finns f. n. i 3 kap. 9 !i 
föräldrahalken. Det har ansetts lämpligt att också när det gäller mål om 

vårdnad eller umgänge markera att domstolen har en skyldighet att se till att 

målet blir tillbörligt utrett. 

Andra stycket. Bestämmelsen är tillämplig såväl när föräldrarna tvistar om 

vårdnaden som när de är överens i denna fråga. Det ankommer på domstolen 

att i det enskilda fallet avgöra om socialnämnden skall höras eller om det är 

tillräckligt att nämnden endast bereds tillfälle att yttra sig. 

Om föräldrarna tvistar om vårdnaden bör nämnden i allmänhet höras i 

målet, dvs. anmodas att inkomma med yttrande i vårdnadsfrågan. Det kan 

emellertid tänkas att domstolen redan har tillgång till utredning i denna 

fråga. I så fall kan det räcka att domstolen bereder nämnden tillfälle att yttra 

sig. Nämnden behöver då höra av sig endast om den har ytterligare material 

eller ytterligare synpunkter att tillföra målet. Och i fall då föräldrarna är 

överens om vem av dem som skall ha vårdnaden om harnet. torde det 

vanligen ligga närmast till hands att domstolen på detta sätt bereder nämnden 
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tillfälle att yttra sig inom en viss kortare tid. Om det står klart för domstolen 

att nämnden har mottagit en sådan förfrågan. bör målet sedan kunna avgöras 

även om nämnden inte hör av sig till domstolen. I många fall kan det vara 

lämpligt att kontakten med socialnämnden tas per telefon. 

Normalt bör domstolen vända sig till socialnämnden i den kommun där 

barnet är kyrkobokfört. Om någon av föräldrarna är bosatt i en annan 

kommun, kan det vara lämpligt att domstolen kontaktar även socialnämnden 

i den kommunen. En annan möjlighet är att socialnämnden i barnets 

hemkommun inom ramen för sin utredning tar kontakt med den andra 

socialnämnden. Denna samordningsfråga bör domstolen lösa från fall till fall 

på det sätt som bäst kan antas tillgodose intresset att utredningsfrågan blir 

allsidigt belyst. Det bör exempelvis undvikas att två skilda socialnämnder 

utan föregående samråd avger yttrande om var sin förälders lämplighet. 

Tredje stycket. Om barnet självt begär att få höras. bör domstolen före 

förhandlingen på lämpligt sätt förvissa sig om att detta motsvarar barnets 

verkliga vilja. Detta är givetvis särskilt betydelsefullt. om domstolen skulle 

misstänka att barnet har påverkats att begära företräde inför domstolen. 

Som exempel på sådana särskilda skäl som kan tala för att barnet hörs, 

trots att barnet inte självt har begärt det, har i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 2.8.3) anförts att barnet under vårdnadsutredningen har gett uttryck 

för en bestämd uppfattning i vårdnadsfrågan utan att för den skull ha 

framställt någon direkt begäran att höras inför domstolen. Även i dessa 

situationer krävs att det framstår som uppenbart att barnet inte kan ta skada 

av ett förhör. 
Som utvecklats i den allmänna motiveringen ankommer det på domstolen 

att i det enskilda fallet ta ställning till om det är lämpligt att barnet hörs. En 

förutsättning är under alla förhållanden att barnet går med på att framträda 

inför domstolen. Vidare måste barnets ålder och mognad vägas in i 

bedömningen. Barn som är yngre än 12 år torde endast sällan vara så mogna 

att de bör medverka i rättegången. För att kunna bilda sig en uppfattning i 
denna fråga bör domstolen i första hand höra vilken uppfattning föräldrarna 

och vårdnadsutredaren har i frågan. 

När barn hörs inför domstolen är det givetvis av största vikt att 

förhandlingen går till på sådant sät~ att barnet inte utsätts för någon press. 

Barnet skall inte under några omständigheter behöva ta direkt ställning i en 

vårdnadskonflikt mellan föräldrarna eller i övrigt i ett vårdnadsmål. Något 

förhör i egentlig mening kan det inte bli fråga om. Domstolen bör verka för 

att barnet hörs i en så långt möjligt avspänd atmosfär. 

19 § 

Om samtal i syfte att nå enighet i fråga om vårdnad eller umgänge har inletts 
mellan parterna genom socialnämndens eller något annat organs försorg, kan 
rätten. om någon m· parterna begär det och fortsatta samtal kan antas vara till 
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nytta, förklara att målet skall !'ila under en l'iss tid. Om d<'t finns särskilda skäl, 
kan rätten förlänga denna tid. 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. 

Föräldrar som är oense i en vårdnads- eller umgängesfräga bör normalt 

söka lösa sin konflikt genom samarbetssamtal hos något av de rådgivnings

organ som nämns i 6 kap. 14 §innan de vänder sig till domstol med sin tvist. 

Inget hindrar emellertid att föräldrarna kontaktar dessa organ. för första 

gången eller på nytt. sedan tvisten har hörjat handläggas vid domstol. Om det 

kan antas att samarbetssamtal kan vara till nytta. kan domstolen då förklara 

målet vilande i avvaktan på resultatet av dessa samtal. 

För att målet skall förklaras vilande enligt förevarande paragraf torde det i 

allmänhet krävas att båda föräldrarna iir överens om det. Vidare bör 

domstolen ta kontakt med det familjeråclgivningsorgan som kan komma i 

fråga för att höra om samarbetssamtal i det läget är meningsfulla. 

Om domstolen beslutar att förklara målet vilande i ett fall då vårdnads

utredning redan har påbörjats. bör den socialnämnd som har hand om denna 

utredning underrättas om beslutet så snart som möjligt. Nämnden bör då 

avvakta med vårdnadsutredningen till dess att samarbetssamtalen har 

slutförts. Skulle samtalen inte leda till att föräldrarna kommer överens. bör . . 

vårdnadsutredningen dock slutföras så snahht som möjligt. 

För att inte samarbetssamtalen. och därmed målets fortsatta handlägg

ning. skall dra ut på tiden alltför länge. skall domstolen när målet förklaras 

vilande bestämma en tid då målet skall tas upp på nytt. Om samtalen inte är 

slutförda när denna tid har gått ut. kan domstolen emellertid förlänga tiden i 

fall då fortsatta samtal kan antas vara till nytta. 

20 § 

I mål eller ärenden om vårdnad eller umgänge kan rätten. för tiden till dess 
att det föreligger ett avgörande som har vunnit laga kraft. förordna om 
vårdnad eller umgänge efter vad rätten finner skäligt. 

Förordnande enligt första stycket kan på yrkande meddelas utan 
huvudförhandling. Innan förordnande meddelas skall motparten beredas 
tillfälle att yttra sig över yrkandet. Rätten kan inhämta upplysningar från 
socialnämnden i frågan. Har förordnande meddelats. skall rätten när målet 
eller ärendet avgörs pröva om åtgärden skall bestå. 

Förordnande som nu har nämnts går i verkställighet på samma sätt som en 
dom som har l'unnit laga kraft men kan när som helst återkallas av 
rätten. 

(Jfr 6 kap. 31 § i utredningens förslag) 

Paragrafen överensstämmer i stort sett med nuvarande 6 kap. 13 §. Vissa 

redaktionella jämkningar har dock gjorts. Vidare har en ny bestämmelse 

tagits in i andra stycket tredje meningen. 

Den nya bestämmelsen överlåter till domstolen att i det enskilda fallet 
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avgöra om upplysningar skall inhämtas från socialniimnden innan ett 

interimistiskt förordnande meddelas. Detta kan bli aktuellt friimst när 

parterna inte är ense i fd\gan om vem av dem som skall anförtros vårdnaden 

under tiden till dess all målet eller iirendet slutligt avgörs. 

Om ett interimistiskt förordnande bc:gärs redan i stämningsansiikningen. 

kan det vara Himpligt att domstolen fiircliigger svaranden att inom en kortare 

tid inkomma med skriftligt yttrande över denna bcgiiran. Om denne 

bestrider detta yrkande. kan domstolen begära att snabbt få upplysningar 

från socialnämnckn och samtidigt kalla. till muntlig förberedelse vid en 

tidpunkt dä dessa upplysningar kan beräknas ha inkommit. Domstolen kan 

under hand samråda med nämnden om hur lång tid den behöver för att få 

fram upplysningarna. 

Som har nämnts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.8.2) är det inte 

avsett att den utredningsverksamhet som socialnämnden bedriver på detta 

stadium skall bli omfattande. Det för anses tillräckligt att utredaren efter 

kontroll av tillgänglig;i myndighetsrcgister samtalar med parterna och om 

möjligt även med barnet. Socialnämnden behöver sålunda inte uttrycka 

någon egen uppfattning i tvistefrågan. I vissa fall kan det emellertid vara 

lämpligt att nämnden gör det. exempelvis när omständigheterna ger vid 

handen att en viss lösning i vårdnadsfrågan är olämplig från barnets 

synpunkt. I så fall blir de bestämmelser tillämpliga som gäller för yttranden 

av socialnämnden i mål och ärenden om vårdnad eller umgänge (se 48 och 

54 §§ socialtjänstlagen). Dessa bestämmelser gäller däremot inte när 

nämnden endas.: tillhandahåller domstolen upplysningar som har insamlats 

inför det interimistiska förordnandt:t. 

21 § 

I mål eller ärenden om vårdnad eller umgänge gäller i fråga om 
rättegångskostnader andra och tredje styckena i stället för 18 kap. 1-7 §§ 
rättegångsbalken. 

Vadcra parten skall bära sin rättegångskostnad. En part kan dock 
förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad. 
om han eller hon har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § 
rättegiingsbalken eller om det annars finns särskilda skäl. 

Skall en part enligt andra stycket helt eller delvis ersätta motpartens 
rättegångskostnad och har partens ställföreträdare. ombud eller biträde 
förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken och 
diirig.enom vållat kostnaden helt eller delvis, kan han eller hon förpliktas att 
tillsammans med parten crsiitta kostnaden. Rätten kan besluta om detta även 
om någon part inte yrkar det. 

Denna paragraf tillämpas också när målet eller ärendet handläggs i högre 
rätt. 

(Jfr 6 kap. 33 § i utredningens förslag) 

Paragrafen motsvarar nuvarande 6 kap. 14 ~-
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11 kap. 

8 §I 

81 

En förmyndare har riitt att på begäran bli entledigad från förmynderskapet. 
Detta gäller dock ej, om förmynderskapet för en underårig utövas av 
föräldrarna eller en av dem och särskilda skäl talar mot att förmyndaren 
entledigas. 

Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva 
vårdnaden om ett barn och vill någon av förmyndarna att vårdnaden inte 
längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en av dem eller båda 
anförtro vårdnaden om barnet åt den av dem som är lämpligast som 
vårdnadshavare. 

Första stycket. Bestämmelsen motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 11 

kap. 8 §. 

Andra stycket. Bestämmelsen, som är ny, reglerar upplösning av 

gemensam vårdnad för två särskilt förordnade förmyndare. Den har 

utformats efter förebild av 6 kap. 5 §. 

17 § 

Ansökan om förordnande eller entledigande av en förmyndare får göras. 
förutom av överförmyndaren och förmyndare, av den omyndige själv, om 
denne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make och närmaste 
släktingar. En förmyndare som inte längre är lämplig att utöva vårdnaden om 
en underårig får entledigas även på ansökan av socialnämnden. Frågor som 
avses i denna paragraf skall rätten också ta upp självmant, när anledning 
förekommer till det. 

I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör omyndig som 
fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig. om det kan ske. 

Mot rättens beslut i ärende som avses i första stycket får talan föras, 
förutom av den som beslutet särskilt rör, av var och en som har rätt att göra 
ansökan. 

Socialnämndens rätt att ansöka om entledigande av en förmyndare enligt 

först.a stycket har utvidgats till att gälla alla fall då förmyndaren inte längre är 
lämplig att utöva vårdnaden (jfr 6 kap. 7 § och 11 kap. 9 § ). 

13 kap. 

8§ 

Har en omyndig flera förmyndare, skall de, såvitt rör egendomen, ha hand 
om förmynderskapet gemensamt. Rätten kan dock förordna att tillgångarna 
skall för förvaltning fördelas på visst sätt mellan dem eller att vissa tillgångar 
skall förvaltas av en förmyndare ensam. Den som ensam råder över vissa 
tillgångar får också ikläda den omyndige sådana förbindelser som faller inom 
området för dessa tillgångars förvaltning. 

1 Paragrafens andra stycke har fått en något annan lydelse i propositionsförslaget. 
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Står en underårig inte under vårdnad av någon förälder och har flera 
förmyndare förordnats, skall vårdnaden utövas av den bland förmyndarna 
som rätten utser därtill. Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt 
utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller bor tillsammans under 
äktenskapsliknande förhållanden. Den eller de som har anförtrotts vårdnaden 
kan. om det är lämpligt, av rätten befrias från skyldigheten att delta i 
handhavandet av den omyndiges övriga angelägenheter. Har den som är 
förklarad omyndig flera förmyndare. förordnar rätten en av dem att ha den 
omsorg om myndlingens person som anges i 1 §. 

Har en omyndig flera förmyndare och kan dessa ej enas i ett ärende som rör 
den omyndiges egendom och som de skall besluta i, gäller den mening som 
överförmyndaren biträder. Är det fråga om en åtgärd som kräver överför
myndarens samtycke, kan samtycke ges till åtgärden även om förmyndarna 
har olika mening. I sådana fall skall överförmyndaren dock bereda 
medförmyndare tillfälle att yttra sig innan överförmyndaren beslutar i 
saken. 

I paragrafen har sakliga ändringar gjorts i andra och tredje styckena. 

Dessutom har paragrafen moderniserats språkligt. 

Andra stycket. En nyhet är att vårdnaden om ett barn kan anförtros åt två 

särskilt förordnade förmyndare i förening. om de är gifta med varandra eller 

bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det gemensamma 

ansvaret för barnet består även om förmyndarna senare skiljer sig eller flyttar 

isär, om de inte själva begär att gemenskapen skall upplösas (se den nya 

betämmelsen i 11 kap. 8 § andra stycket). Enligt 11 kap. 17 § första stycket 

sista meningen skall domstolen självmant ta upp frågan om att entlediga en 

förmyndare när det finns anledning till det. Om en eller två särskilt 
förordnande förmyndare. som är gifta med varandra och gemensamt utövar 

vårdnaden om någon annans barn, ansöker om äktenskapsskillnad, kan det 

vara lämpligt att domstolen underrättar socialnämnden om ansökningen (jfr 

specialmotiveringen till 6 kap. 3 § andra stycket). 

Av andra stycket följer att den som anförtros vårdnaden om ett barn kan 

befrias från de uppgifter i övrigt som ankommer på en förmyndare. Det är 

således inget som hindrar att en eller två förmyndare har hand om vårdnaden 

om barnet medan en annan förmyndare ansvarar för det egentliga 

förmynderskapet. Gällande bestämmelser medger också att föräldrarna eller 

en av dem helt eller delvis har kvar sitt juridiska ansvar för barnet men att 

medförmyndare förordnas (se 11 kap. 7 § andra stycket). Det är dock inte 

möjligt att anförtro vårdnaden om ett barn åt en medförmyndare. om någon 

av föräldrarna eller båda är vårdnadshavare. 

Tredje stycket. Om en omyndig har flera förmyndare som inte kan enas i en 

fråga som rör förmynderskapet. gäller f. n. att överförmyndaren får avgöra 

frågan. Denna bestämmelse har nu ändrats på så sätt att oenighet mellan 

förmyndarna i fortsättningen skall avgöras av överförmyndaren endast i de 

fall det är frågan om en åtgärd som rör den omyndiges egendom. 

Uppkommer oenighet mellan två särskilt förordnande förmyndare i en 
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vårdnadsfråga bör de, liksom föräldrar som har gemensam vårdnad, själva 

söka lösa tvisten. Lyckas inte detta, kan det ytterst bli nödvändigt att upplösa 

den gemensamma vårdnaden. 

21 kap. 

7§ 

Bestämmelserna i 6 § gäller också när föräldrar, adoptivföräldrar eller 
särskilt förordnade förmyndare gemensamt har vårdnaden och en av dem 
utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortfört eller kvarhåller barnet samt den 
andre begär rättelse. 

Ändringen är föranledd av att även särskilt förordnade förmyndare skall 
kunna få gemensam vårdnad enligt de nya reglerna. 

Övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som 

har ersatts av bestämmelser i denna lag, tillämpas i stället de nya 
bestämmelserna. 

Frågor om vårdnad eller umgänge som har väckts före ikraftträdandet men 

då ännu inte avgjorts handläggs och prövas enligt de nya bestämmelserna. 
Om inte domstolen före den 1 januari 1983 har berett socialnämnden tillfälle 

att avge yttrande i ett mål eller ärende om vårdnad eller umgänge, måste 

detta ske innan målet eller ärendet kan avgöras (se 6 kap. 18 § andra 
stycket). 

Om makar, som har gemensam vårdnad om ett barn, har ansökt om 
äktenskapsskillnad före lagens ikraftträdande utan att begära att vårdnaden 
skall anförtros åt endast en av dem, fortsätter den gemensamma vårdnaden 
efter ikraftträdandet i fall då målet ännu inte har avgjorts och domstolen inte 
finner skäl att självmant upplösa denna vårdnad enligt 6 kap. 5 § andra 
meningen. 

I mål om vårdnad som har anhängiggjorts före ikraftträdandet kan 
domstolen efter denna tidpunkt självmant ta upp frågan om att anförtro 

vårdnaden åt någon annan än föräldrarna enligt 6 kap. 7 §. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 

10 § 

Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet. färdtjänst eller annan service 
underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra. 

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv
ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed 
jämförlig verksamhet. 
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Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med 
uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenhe
ter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fvllt 
femton år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär 
eller samtycker till det. Har barnet fyllt femton år får kontaktperson wses 
endast om barnet självt vill det. 

Tredje stycket har kompletterats med ett par nya bestämmelser om 

socialnämndens möjligheter att utse en kontaktperson för ett barn. 

När barnet är under 15 år är vårdnadshavaren alltid behörig att begära en 

kontaktperson för barnet. Om barnet självt vill ha en kontaktperson men 

vårdnadshavaren motsätter sig det, kan någon kontaktperson inte utses. Om 

å andra sidan vårdnadshavaren vill ha en kontaktperson för barnet medan 

barnet motsätter sig detta, finns det inte något formellt hinder mot att 

nämnden utser en kontaktperson. Om barnet har nått en sådan mognad att 

dess vilja bör respekteras, kan det dock vara ett skäl mot att en 

kontaktperson utses trots vårdnadshavarens begäran. 

När barnet är över 15 år kan en kontaktperson aldrig utses mot barnets 

vilja. Om barnet däremot begär att få en kontaktperson, har vårdnadsha

varens inställning inte i och för sig någon avgörande betydelse. Ett skäl mot 

att utse kontaktperson för ett barn som har fyllt 15 år kan dock vara att 

vårdnadshavaren motsätter sig det. En sådan inställning från vårdnadshava

rens sida kan innebära att kontaktpersonens möjligheter att hjälpa barnet 

och hans familj allvarligt försvåras. 

Om en kontaktperson eller andra stödåtgäder för ett barn inte kan eller 

anses böra komma i fråga, får det inte innebära att socialnämnden avstår från 

att hålla sig underrättad om hur barnets eller den unges förhållanden 

utvecklas (jfr SoU 1979/80:44 s. 71). Nämnden har ett särskilt ansvar för att 

utvecklingen noga följs i sådana ärenden där erforderliga samtycken till 

åtgärder, som i och för sig är önskvärda. inte har stått att få. Nämnden måste 

vidare vara beredd att vid behov tillhandahålla andra behandlingsåtgärder 

eller ingripa på annat sätt. 

48 § 

Uppdrag att besluta på socialn_ämndens vägnar får när det gäller 
föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum 

1 kap. 4 § föräldrabalken, 
2 kap. 1, 4-6, 8 och 9 §§föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §att 

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad 
utredning, 

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken, 
6 kap. 18 § andra stycket föräldrabalken, 
7 kap. 7, 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 § att 

godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp. 
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta 

befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25. 27 eller 28 §denna lag 
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eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 §lagen (1947:529) 
om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964:143) om bidragsför
skott. 

I första stycket har ytterligare en grupp beslut som är delegeringsbara förts 

in. Det gäller beslut om yttranden till domstol i mål om vårdnad eller 

umgänge. Skälen till detta har angetts i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2. 7.4). Som har sagts där bör dock delegation till andra än förtroendevalda i 

nämnden komma i fråga endast i undantagsfall. 

Det bör erinras om att parterna även då delegation sker har rätt till insyn i 

ärendet och rätt att meddela sig muntligen (se 54 § socialtjänstlagen). 

Parterna har enligt 55 § socialtjänstlagen också rätt att få företräde inför 

nämnden innan ärendet avgörs. Om rätten att avge yttrande i ett mål om 

vårdnad eller umgänge delegeras till t. ex. en grupp förtroendevalda, har 

parterna alltså rätt att få företräde inför denna grupp innan den på nämndens 

vägnar beslutar detta yttrande. 

4.3 Förslaget till ändring i brottsbalken 

7 kap. 4 § 

Skiljer någon obehörigen barn under femton år från den som har 
vårdnaden, dömes, om det ej är brott mot frihet, för egenmäktighet med barn 
till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Detsamma skall gälla, om den som gemensamt med annan har vårdnaden 
om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför 
barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig 
barnet och därigenom själv tar sig rätt. 

Lagändringen har föranletts av de nya reglerna om gemensam vårdnad för 

två särskilt förordnande förmyndare. 

4.4 Förslaget om ändring i lagen (1947:429) om allmänna barnbidrag 

4§ 

Rätten att uppbära allmänt barnbidrag för ett barn tillkommer, där barnet 
står under föräldrarnas gemensamma vårdnad, barnets moder eller, om 
föräldrarna gjort anmälan härom till allmän försäkringskassa, barnets fader. 
Är den förälder som uppbär bidrag enligt vad nu har sagts till följd av 
frånvaro, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att deltaga i 
vårdnaden, skall rätten att uppbära bidraget i stället tillkomma den andra 
föräldern. Om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn men barnet 
varaktigt bor tillsammans med endast en av dem, tillkommer rätten. att 
uppbära allmänt barnbidrag efter anmälan den förälder som barnet bor hos. 
Står barnet ej under föräldrarnas gemensamma vårdnad, tillkommer rätten 
att uppbära bidraget den som har vårdnaden om barnet. Har två särskilt 
förordnade förmyndare utsetts att utöl'a vårdnaden gemensamt, skall i'ad som 
nyss har sagts om barnets fader och moder i stiillet gälla den manlige respektive 
den kvinnliga förmvndaren. 
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I fråga om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs med föräldrar de, 
som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt barn för vård 
och fostran i syfte att adoptera det. 

Allmän försäkringskassa får på framställning av socialnämnd förordna att 
allmänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens försorg placerats i 
enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats i 
enskilt hem av annan än socialnämnd, får sådant förordnande meddelas på 
framställning av den som enligt första stycket uppbär bidraget. 

Lagändringen har föranletts av de nya reglerna om gemensam vårdnad för 
två särskilt förordnade förmyndare. 

4.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 

9§ 

Bidragsförskott utbetalas till vårdnadshavaren eller, om vårdnaden har 
anförtrotts åt en särskilt förordnad förmyndare, denne. Har två särskilt 
förordnade förmyndare utsetts att utöva vårdnaden gemensamt, utbetalas 
bidragsförskottet till den kvinnliga förmyndaren eller, om förmyndarna begär 
det, till den manlige förmyndaren. Vistas barnet i annat enskilt hem, får 
försäkringskassan efter framställning från vårdnadshavaren betala förskottet 
till den som fostrar barnet. 

Om synnerliga skäl föreligga. får förskottet på framställning av social
nämnd utbetalas till lämplig person eller till nämnden att användas för 
barnets bästa. 

Vårdas barnet under hel månad i familjehem eller hem för vård eller 
boende inom socialtjänsten, utbetalas bidragsförskottet till det kommunala 
organ som svarar för vårdkostnaden. 

Det bidragsförskotts belopp som först förfaller till betalning efter beslut om 
förskott må, där barnet under den tid å vilken förskottsbeloppet belöper i 
väsentlig mån erhållit sin försörjning av allmänna medel, till den del beloppet 
motsvarar vad den myndighet som tillhandahållit försörjningen visar sig hava 
för nämnda tid utgivit för barnets försörjning uppbäras av myndigheten. 

Lagändringen har föranletts av de nya reglerna om gemensam vårdnad för 
två särskilt förordnade förmyndare. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 
1. lag om ändring i föräldrabalken, 

2. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620), 
3. lag om ändring i brottsbalken, 
4. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 

5. lag om ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

Förslget till lag 

om ändring i lagen 
om bidragsförskott 



Prop. 1981/82:168 

LAGRÅDET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid sammanträde 
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Närvarande: f. d. justitierådet Petren, regeringsrådet Delin, justitierådet 

Bengtsson. 

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam
manträde den 18 februari 1982 har regeringen på hemställan av statsrådet och 
chefen för justitiedepartementet Petri beslutat inhämta lagrådets yttrande 
över förslag till 

1. lag om ändring i föräldrabalken, 
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620), 
3. lag om ändring i brottsbalken, 
4. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 
5. lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Nina 
Pripp. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

De lagändringar som föreslås enligt remissen kan inte anses som särskilt 

genomgripande. Avvikelserna från nuvarande rättsregler går inte så långt 
som enligt utredningsförslaget (SOU 1979:63). Lagstiftningen rubbar inte 
den nuvarande huvudprincipen att vårdnadshavaren har att bestämma i 

barnets angelägenheter utan fastslår tvärtom uttryckligen hans eller hennes 
rätt och skyldighet till detta (6 kap. 11 §) . De nya bestämmelserna präglas 
visserligen, i ännu högre grad än de nu gällande, av en strävan att betona 
betydelsen av barnets bästa och - i viss utsträckning - av barnets egna 
synpunkter och önskemål. I några situationer har också myndigheterna getts 
ökad befogenhet att i strid med föräldrarnas vilja ingripa för att tillgodose 
barnets intresse. Särskilt är att märka den möjlighet att överflytta vårdnaden 

om ett barn till fosterföräldrar som stadgas i 6 kap. 8 §.Av motiven framgår 
emellertid att sådana ingripanden skall kunna ske bara i fall där åtgärden 
måste anses verkligt angelägen av hänsyn till barnet. Vad angår barnets 
inflytande på sina egna förhållanden är främst att märka vissa nya regler, som 
avser att låta barnets inställning i större utsträckning än nu är fallet påverka 
myndigheternas avgörande i vårdnads- och umgängesfrågor. Några vägande 
invändningar synes inte kunna riktas mot dessa bestämmelser, under 
förutsättning att de tillämpas med omdöme och med hänsyn till barnet: 
lagrådet återkommer härtill på tal om 6 kap. 18 §. 1 övrigt har man i fråga om 

Lagrådets 

yttrande 
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barnets inflytande inom familjen inskränkt sig till att särskilt i 6 kap. 11 § Lagrådets 
uttala vissa allmänt hållna principer, som knappast kan väntas få större yttrande 
rättslig betydelse men kan vara ägnade att på längre sikt inverka på 
inställningen hos föräldrar och andra vårdnadshavare. Barnets rätt att 
bestämma om sitt eget arbete har vidare i någon mån vidgats (6 kap. 
12 §). 

Vad angår de utökade möjligheter till gemensam vårdnad bl. a. efter 
äktenskapsskillnad som förslaget innebär. torde det vara för tidigt att nu ta 
ställning till frågan om ett sådant system allmänt sett är det lämpligaste från 
barnets synpunkt. Även om systemet principiellt kan förefalla tilltalande, 
torde det under alla omständigheter vara ägnat att medföra vissa praktiska 
komplikationer. Emellertid kan den gemensamma vårdnaden upplösas på 
begäran av föräldrarna om anordningen ter sig olämplig, eventuellt genom 
interimistiskt beslut av domstolen. Risken för olägenheter för barnet synes 
inte vara sådan att det finns någon anledning till invändning mot den 

föreslagna ordningen. 
Från de synpunkter lagrådet har att beakta finns det varken i nu berörda 

hänseende eller i övrigt skäl till erinran mot de huvudprinciper varpå 
förslaget bygger. De följande påpekandena rör endast detaljer i lagens 

utformning. 

6 kap. 

5 § 
När gemensam vårdnad skall upplösas, skall enligt lagtexten vårdnaden 

anförtros den av föräldrarna som är lämpligast som vårdnadshavare. Enligt 
nuvarande 6 kap. 7 § är det utslagsgivande i denna situation ''vad som finnes 
skäligt med hänsyn till barnets bästa". Den nu föreslagna formuleringen 
kunde tyda på att domstolen i stället skulle bygga på en jämförelse mellan 
föräldrarna med hänsyn till deras personliga egenskaper. Detta lär inte 
stämma med förslagets syfte; meningen är att man i denna situation liksom 
annars skall anse barnets bästa avgörande, och här inverkar också andra 
faktorer än föräldrarnas egenskaper. Mot den nya formuleringen kan också 

invändas, att en sådan jämförelse som där antyds kan kännas nedsättande för 
den förälder som bedöms som mindre lämplig än den andre. På grund av det 
anförda torde avfattningen av paragrafens första mening böra jämkas på 

följande sätt: 
"Står barnet ... anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna efter 

vad som är bäst för barnet.'' 

6§ 

Av liknande skäl som anförts under 5 § kan man sätta i fråga om 
lämpligheten som vårdnadshavare bör anges som det avgörande vid 

bedömningen av vårdnadsfrågan. I den nu aktuella situationen, där frågan 
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ofta är om barnet skall flyttas från sin tidigare miljö, ter det sig än mera Lagrådets 

diskutabelt om vårdnaden skall överflyttas så snart någon skillnad föreligger i yttrande 

fråga om föräldrarnas lämplighet. Också här lär det avgörande vara vad som 

är bäst för barnet, något som torde motivera att man tillämpar överflytt-

ningsregeln med en viss återhållsamhet. Även förevarande paragraf bör 

därför få en något jämkad lydelse, förslagsvis följande: 

"Står barnet ... den andra föräldern, om detta är bäst för barnet". 

18 § 

I paragrafens tredje stycke ges en uttrycklig regel om att barnet får höras 

personligen vid rätten i mål om vårdnad och umgänge. För detta förutsätts 

antingen att barnet själv begär sitt hörande eller också att särskilda skäl talar 

för detta: i båda fallen fordras dessutom att det är uppenbart att barnet inte 

kan ta skada av att höras. Utan tvivel kan det tänkas situationer där det kan 

ge en värdefull belysning av tvistefrågan att barnet direkt får framföra sina 

synpunkter inför domstolen. Lagrådet vill emellertid understryka den i 

remissprotokollet utvecklade synpunkten, att domstolen bör tillämpa regeln 

med stor återhållsamhet. Detta gäller även om det står klart att ett förbud 

inte är ägnat att bli direkt skadligt för barnet. Inte ens då bör en uppgift från 

ena föräldern eller dennes ombud, att barnet själv vill uttala sin mening vid 

huvudförhandling i målet, utan vidare föranleda att barnet hörs. Visserligen 

är det. som framhålls i specialmotiveringen till 5 §.en uppgift för domstolen 

att utreda om barnet har några egna synpunkter på vårdnadsfrågan: men 

värdet av barnets personliga närvaro lär sällan vara så stort. att det motiverar 

att barnet försätts i en konfliktsituation under sådana förhållandevis 

dramatiska former. Vad barnet under mera avspända förhållanden uppgett 

t. ex. inför vårdnadsutredaren kan ge en tillräckligt god bild av dess 
inställning, och det är då lämpligt att domstolen inskränker sig till att höra 

utredaren om de närmare omständigheterna när uppgifterna lämnades. När 
det gäller de mindre barn som vårdnadstvister oftast brukar avse, torde det 

bara i sällsynta undantagsfall finnas tillräckligt vägande skäl att höra barnet 

inför rätten. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

90 

vid rcgeringssammanträde 
1982-03-25 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statråden Wikström, 

Friggebo, Dahlgren, Åsling. Söder. Johansson. Wirten, Andersson, Boo, 

Petri, Eliasson, Gustafsson, Elmstedt. Ahrland, Malin 

Föredragande: statsrådet Petri 

Proposition om vårdnad och umgänge m. m. 

1 Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande1 över förslagen till 

1. lag om ändring i föräldrabalken, 
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620), 

3. lag om ändring i brottsbalken. 
4. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag. 
5. lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför följande beträf
fande förslaget till ändring i föräldrabalken. 

6 kap. 5 § 

Som lagrådet har anfört är avsikten att domstolen, när en gemensam 

vårdnad upplöses, skall besluta efter vad som är häst för barnet. Jag har 

därför ingen erinran emot att lagtexten ändras på det sätt som lagrådet har 

föreslagit. 

6 kap. 6 § 

Jag har inte heller något att erinra mot att denna paragraf ändras på det sätt 

som lagrådet har föreslagit. Jag delar lagrådets uppfattning att det kan finnas 

skäl att tillämpa paragrafen med viss återhållsamhet när det gäller att flytta 
ett barn från sin tidigare miljö. 

I Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 18 februari 1982. 

Slutproto

koll 



Prop. 1981/82:168 91 

6 kap. 18 § Slutproto-

Vad lagrådet i denna del har uttalat om hörande av barn inför domstol kan koll 

jag ansluta mig till. Jag vill tillägga att det inte heller behöver bli aktuellt för 
domstolen att höra vårdnadsutredaren om vilken inställning barnet kan ha, 

för det fall att vårdnadsutredningen som sådan ger en tillräckligt god bild av 

barnets inställning. 

Utöver vad jag nu har sagt bör en mindre ändring göras i 6 kap. 8 § första 
stycket. Vidare bör som en följd av ändringen i 6 kap. 5 §en motsvarande 

ändring göras i 11 kap. 8 § andra stycket. 

2 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att anta de av lagrådet granskade lagförslagen med 

vidtagna ändringar. 

3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 
har lagt fram. 
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Bilaga la 

Sammanfattning 
av utredningens överväganden 

Utredningen om barnens rätt, som har i uppdrag att undersöka i vilka fall 
och på vilka sätt barns rättsliga ställning bör stärkas. tar i detta betänkande 
upp reglerna om vårdnad, umgängesätt och överflyttning av barn. I 

betänkandet lämnas dels ett huvudförslag med lagbestämmelser och dels 
några alternativa förslag till lösningar av vissa av de frågor som föreligger är 

att utredningen hoppas att på sätt kunna få en allsidig diskussion till stånd 
innan den slutliga lösningen bestäms. 

Enligt utredningen bör reglerna om vårdnad, umgängesrätt och överflytt
ning av barn anpassas till de förändringar som skett i samhället och i 
familjemönstret. Vid omprövningen bör den kunskap som numera finns om 
barn och deras förhållanden tas till vara. Detta kräver en betydande 
omarbetning av de nuvarande bestämmelserna. 

Utredningen framhåller också det angelägna i att regler, som berör 
förhållandet mellan föräldrar och barn blir omsorgsfullt diskuterade. Detta 
är av betydelse för att påverka föräldrars och vuxnas attityder till barn. En 

attitydförändring behövs om barnets ställning skall förändras. 
Enligt utredningen betonar namnet föräldrabalk alltför starkt föräldrarnas 

rätt och skjuter barnets rätt i bakgrunden. I syfte at bättre spegla balkens 
innehåll föreslår utredningen att balkens namn ändras till barn- och 
föräldrabalken (BFB). 

Vidare föreslås att uttrycket vårdnad ersätts med föräldraansvar, eftersom 
föräldraansvar på ett bättre sätt än vårdnadsbegreppet uttrycker att förälder 
eller den som ersätter förälder har ett ansvar för barnet i den omfattning som 
lagen anger. Andra ord som i attitydpåverkande syfte föreslås utbytta är 
"verkställighet" och "överflyttning av barn" som nu förekommer i 21 kap. 
FB. I förslaget används i stället för dessa uttryck ordet "överlämnande". 

I ett särskilt kapitel lämnas några synpunkter på grundläggande behov som 
barn har rätt att få tillgodosedda. 

Föräldraansvar 

Kapitlet om föräldraansvar (6 kap. BFB) inleds med bestämmelser som 
ger uttryck för barnets rätt till fysisk och psykisk omsorg, trygghet, förståelse 
för sina särskilda behov och förutsättningar samt forstran och utbildning. Det 

är den som har föräldraansvaret (i fortsättningen kallad förälder) som skall se 
till att dessa behov tillgodoses. Förälder har vidare ansvaret för att barnet får 
behövlig tillsyn. Utredningen framhåller att det är viktigt att dessa krav på 
föräldrarna förenas med en principiell rätt och skyldighet för föräldrarna att 

I Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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bestämma över barnet i personliga angelägenheter. I annat fall kan Bilaga la 

föräldrarnas möjligheter att uppfylla sitt föräldraansvar avsevärt försämras. 

Föräldrarnas rätt att bestämma över sina barn bör dock inte gälla oinskränkt 
·som nuvarande lagstiftning anger. Barnet' bör mycket tidigt ges möjlighet att 

få påverka sin situation i egna angelägenheter för att på så sätt vänja sig vid 

att fatta beslut och stå för dessa följder. Föräldrarna skall sålunda samråda 

med barnet i angelägenheter som rör barnets person så snart detta är möjligt 

med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsgrad. Efter hand som barnet blir 

äldre bör det få rätt att i allt större utsträckning själv bestämma i personliga 

angelägenheter. Om konflikt i fråga om bestämmanderätten uppstår mellan 

förälder och barn får föräldrarna dock inte frånsäga sig ansvaret att 

bestämma i saken. Föräldrarnas beslut skall därvid grunda sig på vad som är 

förenligt med barnets bästa. 

Efter bestämmelserna om vad föräldraansvaret innebär anges vem som 
skall ha föräldraansvaret för barn. Föräldraansvaret vilar som huvudregel på 

bägge eller en av föräldrarna. Detta är i enlighet med nuvarande ordning. 

Liksom f. n. kan föräldraansvaret enligt förslaget i vissa situationer i stället 

anförtros åt annan person. l förhållande till gällande rätt innehåller förslaget 

i detta hänseende den nyheten att denne person inte behöver vara särskilt 
förordnad förmyndare för barnet. Valet av sådan person bör i stället grundas 

på om personen i fråga kan vara en bra ersättningsförälder för barnet. En 
nyhet är vidare att två personer - t. ex. fosterföräldrar - skall kunna erhålla 

föräldraansvaret gemensamt i dessa fall. 

I fråga om gemensamt föräldraansvar innehåller förslaget följande 
nyheter. 

Utredningen har tagit som utgångspunkt att båda föräldrarna skall känna 
lika stort ansvar för barnet oavsett om de är gifta med varandra eller inte. 
Målsättningen har därför varit att så långt möjligt likställa gifta och ogifta 
föräldrar när det gäller föräldraansvaret. 

Föräldrar som är gifta med varandra skall enligt huvudförslaget kunna få 
gemensamt föräldraansvar genom ett enkelt kostnadsfritt anmälningsförfa

rande hos pastorsämbetet. Sådan anmälan skall kunna göras exempelvis i 

samband med att faderskapserkännandet registreras. Syftet med förslaget är 

att i möjligaste mån underlätta för ogifta föräldrar att ta på sig ett gemensamt 

ansvar för sina barn. 
Ett alternativförslag är att alla föräldrar automatiskt får gemensamt 

föräldraansvar för sina barn i och med barnets födelse eller- i fråga om ogifta 

föräldrar - så snart faderskapet fastställts. 

Är föräldrarna gifta med varanda är huvudregeln att det gemensamma 

föräldraansvaret skall fortsätta även efter äktenskapsskillnad. Bara om 

förälder yrkar upplösning av det gemensamma ansvaret skall frågan upptas 

till prövning vid rätten. 

Gemensamt föräldraansvar förutsätter enligt höuvudförslaget att föräld
rarna, liksom f. n., är ense om <!-U ha detta. Som ett alternativ diskuteras att 
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domstol även skall kunna besluta gemensamt föräldraansvar mot den ene Bilaga la 
förälderns hestridande. 

Förslaget innehåller en bestämmelse om betänketid, innebärande att 

föräldrar inte skall kunna upplösa gemensamt föräldraansvar. utan föregå

ende betänketid. Bestämmelsen utgör en komplettering av stadgandet om 

betänketid i giftcrmålsbalken och är utformad på motsvarande sätt. 

För tiden intill dess slutligt avgörande rörande föräldraansvaret föreligger 

föreslås att rätten skall kunna förordna om barnets bostad. Bara om särskilda 

skäl föreligger skall för samma tid kunna förordnas om föräldraansvaret. 

Enligt ett alternativt förslag skall rätten kunna meddela även slutligt beslut i 

bostadsfrågan. 

Nu gällande bestämmelse om att vårdnaden (föräldraansvaret) skall 

fråntas förälder som grovt missbrukar eller grovt försummar vårdnaden 

föreslås ändrad för att få ökad användbarhet. Sålunda skall enligt förslaget 

förälder som på grund av missbruk eller försummelse av föräldraansvaret 

visat sig olämplig att ha föräldraansvar för barnet fråntas detta ansvar. 

En helt ny bestämmelse i förslaget är att föräldraansvaret i vissa situationer 

skall kunna flyttas över från förälder till annan person utan att föräldern i och 

för sig är olämplig att ha föräldraansvaret. Som exempel när sådan 

överflyttning kan bli aktuell nämns det fallet att barn vistats längre tid i 

fosterhem och har rotat sig där. Det kan i en sådan sitaution vara förenligt 

med barnets bästa att fosterföräldrarna får föräldraansvaret för barnet. Även 

i vissa fall när föräldrarna i praktiken upphört att fungera som föräldraan

svariga för barnet kan det vara lämpligt att föräldraansvaret förs över på anna 

person. 

I en särskild paragraf utsägs att rätten vid prövning av fråga om ändring i 

föräldraansvaret skall grunda sin bedömning på vad som är förenligt med 
barnets bästa. 

Umgängesrätt 

Utredningen anser att nuvarande bestämmelse om umgängesrätt ger 

uttryck för en stark föräldrarätt. I sitt huvudförslag föreslår utredningen att 
bestämmelsen omformas så att det är barnet som har rätt till umgänge med 

båda sina föräldrar. Förslaget innebär att varje bedömning om och i vilken 

utsträckning umgängesrätt skall utövas skall ske utifrån vad som är förenligt 

med barnets bästa. Vilar föräldraansvaret på endast en av föräldrarna eller 

på annan person och motsätter sig denne att umgängesrätt kommer till stånd 

beslutar rätten i frågan. 

Enligt ett alternativt förslag skall bestämmelsen om umgängesrätt i stället 

utformas så att den ger uttryck för en ömsesidig rätt för föräldrar och barn till 

umgänge med varandra även då föräldrarna bor åtskilda. 

Huvudförslaget innehåller vidare den nyheten att lagstadgad umgänges

rätt för barnet införs dels med annan person än förälder som tidigare haft 
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föräldraansvaret och dels - om den ene föräldern avlidit - med den avlidnes Bilaga la 

släktingar och andra barnet närstående som barnet annars skulle riskera att 

förlora kontakten med. 

I detta hänseende föreslås alternativt att barnet skall ha lagstadgad rätt till 

umgänge med släktingar och andra barnet näståendc, exempelvis tidigare 

fosterföräldrar. även om föräldrarna lever. 

Vid prövning av fråga om umgängesrätten skall vad som är förenligt med 
barnets bästa vara ledstjärnan. 

Socialnämndens och domstolens befattning med mål om föräldraansvar och 

umgängesrätt 

I gällande rätt finns inte någon uttrycklig bestämmelse om att domstol skall 

inhämta yttrande från socialnämnd före avgörandet av mål eller ärende 

angeånde vårdnad (föräldraansvar) eller umgängesrätt. I praktiken torde 

dock rätten höra nämnden om föräldrarna inte är ense eller det annars 

föreligger särskilda skäl. I förslaget har intagits en uttrycklig bestämmelse om 

att rätten i sådana situationer skall höra socialnämnden. 

Utredningen anser det inte tillfredsställande att överenskommelser mellan 
föräldrar om upplösning av det gemensamma föräldraansvaret i princip 

godtas av domstol utan att det görs någon utredning om att barnets bästa 

tillgodosetts i sammanhanget. Är föräldrarna överens i fråga om föräldra

ansvaret skall rätten enligt förslaget bereda socialnämnden tillfälle att yttra 

sig över om föräldrarnas överenskommelse är förenlig med barnets bästa. Ett 
alternativförslag i denna del är att nämnden skall avge yttrande även om 
föräldrarna är ense i fråga om föräldraansvaret. 

Vid en skilsmässitvist mellan föräldrar är det av väsentlig betydelse för 
såväl föräldrarna som barnen att föräldrarna får hjälp med att själva lösa 
frågan om föräldraansvaret. Föräldrarna behöver ofta hjälp med detta av 
utomstående. I förslaget har därför kommunerna ålagts skyldighet att 
erbjuda föräldrar, som i mål om upplösning av gemensamt föräldraansvar 

tvistar om föräldraansvaret eller umgängesrätten, hjälp att bearbeta sin 

konflikt och ta ansvar för ett beslut som gagnar alla inblandade parter. Denna 

hjälp skall ges i form av samarbetssamtal med för ändamålet särskilt utbildad 

personal. 

Vägrar föräldrarna att ställa upp för samarbetssamtal eller leder samtalen 

inte till samförståndslösning skall socialnämnden liksom f. n. göra en 

utredning om föräldraansvaret eller umgängesrätten. I förslaget lämnas vissa 

rekommendationer hur en sådan utredning bör utformas och behandlas av 

nämnden. Bl. a. rekommenderas att n ämnden i möjligaste män utnyttjar 

möjligheten att delegera ärendet till en mindre grupp av förtroendevalda 

eller tjänsteman. 
En annan fråga som behandlas i detta avsnitt är de interimistiska besluten 

och det underlag, som domstolar därvid har tillgång till för att kunna besluta 
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om föräldraansvaret. Det framhålls att domstolarnas material ofta är mycket Bilaga la 

magert, trots att dessa beslut spelar en betydelsefull roll för domstolens 

slutliga ställningstagande. Kan föräldrarna inte enas om var barnet skall bo 

under den tid målet pågår föreslås därför att räten skall ha möjlighet att 

skyndsamt inhämta upplysningar i frågan från socialnämnden. 

Frågan om det bör införas möjlighet för domstol att höra vittnen och annan 

muntlig bevisning under förberedelsen i mål om föräldraansvar tas också upp 

i detta sammanhang. Nackdelarna med att tillåta sådan bevisning på detta 

stadium av processen har bedömts så stora, att någon bestämmelse i detta 

hänseende inte föreslagits. 

I fråga om förfarandet i hovrätt vid överprövning av interimistiska beslut 

rörande föräldraansvar eller umgängesrätt förordas, att hovrätt i princip 

alltid skall hålla muntlig förhandling i frågan. 

Överlämnande av barn 

Gällande bestämmelser om överlämnande av barn återfinns i 21 kap. FB. 

Förslaget innehåller i denna del väsentliga nyheter. 

Till en början kan nämnas att bestämmelser om överlämnande av barn 

föreslås intagna i 8 kap. BFB. 

Mål om överlämnande av barn har mycket ofta mer eller mindre direkt 

samband med problemställningar som rör föräldraansvar och umgängesrätt. 

Bl. a. av denna orsak, föreslås att beslutande myndighet i frågor om 

överlämnande blir de allmänna domstolarna och inte som f. n. länsrätter-

na. 

Vidare föreslås att parterna i dessa mål skall kallas till muntlig förberedelse 

inför rätten om inte den som har hand om barnet kan förmås att frivilligt 

överlämna barnet. Domaren skall vid denna förhandling sträva efter en 

samförståndslösning mellan parterna. Vid behov skall domaren har möjlig

het att låta förberedelsen gå över i ett sammanträde inför en av rätten 

förordnad medlare. 

Rätten skall, om det ligger i barnets intresse att frågan om föräldraansvar 

eller umgängesrätt omprövas, självmant kunna förordna att sådan fråga skall 

tas upp till prövning. 

Det huvudsakliga tvångsmedlet för att få ett överlämnande till stånd skall 

enligt förslaget vara vite. Vid överlämnande för umgängesrätts utförande 

föreslås att vite skall vara det enda tvångsmedlet. När fråga är om 

överlämnande till den som har föräldraansvaret skall det i vissa undantags

situationer vara möjligt att förordna om hämtning av barnet. För att 

hämtning skall få ske krävs att sådan är påkallad på grund av att barnet 

riskerar lida skada i den miljö det vistas. 

Vid hämtning skall - förutom barnets kontaktperson - barnläkare, 

barnpsykiater eller barnpsykolog medverka. Kraven på fackkunskap 

sammanhanget har därmed skärpts i förhållande till nuvarande ordning. 
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Talerätt och ombud för barnet (harnombud) 

Det föreslås att barnet får oinskränkt talcrätt i mål och ärenden enligt 6 

kap. BFB med undantag för mål om upplösning och återupptagande av 

gemensamt föräldraansvar. Beträffande dessa senare mål begränsas barnets 

talerätt till en rätt att, sedan talan väckts av någon av föräldrarna, delta i 

processen som part och fullfölja talan till högre instans. 

I fråga om mål angående överlämnande av barn föreslås att barnet får 

oinskränkt talerätt. 

Den omständigheten att barnet enligt förslaget skall ha talerätt i ovan 

angivna situationer innebär inte att barnet i egen person skall föra sin talan. 

En förutsättning för att barnet i det konkreta fallet skall få föra talan är att det 

utsetts särskild ställföreträdare för barnet (barnombud). Barnombud förord

nas av rätten. Bestämmelser om barnombud föreslås intagna i rättshjälpsla

gen. De regler som gäller för offentligt biträde skall därvid delvis tillämpas på 

barnombudet. En skillnad mellan det offentliga biträdet och barnombudet är 

att barnombudet föreslås få rätt att utan fullmakt väcka talan för barnet, föra 

barnets talan och fullfölja talan till högre instans. 

Enligt förslaget skall barnet, förälder eller annan föräldraansvarig samt 

socialnämnd kunna göra ansökan om att barnombud utses. Vidare skall 

rätten självmant kunna ta upp frågan om den anser att behov av barnombud 

föreligger. Barnombud skall dock inte förordnas automatiskt då ansökan 

görs utan domstolen har att ta ställning till om barnet befinner sig i sådan 

situation att det behöver någon som bevakar uteslutande barnets intresse. 

Komaktperson 

Barn behöver i mång situationer stöd och hjälp av en person som kan 

koncentrera sig uteslutande på barnets intresse. Detta gäller såväl i de 

sitautioner då barnombud skall utses som i andra situationer då föräldras

tödet sviktar, exempelvis då problem uppstått beträffande umgängesrätten. 

En lämplig ordning för att ge barnet stöd och hjälp frän utomstående är enligt 

utredningen att bygga ut den av socialutredningen föreslagna kontaktman

nafunktionen. I motsats till vad som föreslås att gälla för kontaktperson 

enligt socialtjänstlagen, föreslås i detta förslag att kontaktperson skall kunna 

förordnas för barn även i de fall förälder motsätter sig detta. Kontaktper

sonens uppgift skall vara att hjälpa och stödja barnet i risksituationer samt i 

förekommande fall vara förmedlande liink mellan barnet och barnombu

det. 

Barnombudsman 

Det har frän flera häll hävdats att den helhetssyn på familjeproblemen, 

som numera gälelr. har inneburit att barnets speciella situation i samman-

Bilaga la 
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hanget inte fått tillräcklig framtoning i nämndernas arbete. Ett sätt att råda Bilaga 1a 

bot på denna siutation skulle enligt utredningen kunna vara att avdela någon 

person inom kommunen eller socialnämnden eller utse en särskild statlig 

tjänsteman med uppgift att vara förmedlande länk mellan allmänheten och 

socialniimnden i barnfrågor. Denna person - som i förslaget kallas 

barnombudsman - skulle bl. a. ha till uppgift att ge allmänheten råd i olika 

barnfrågor och eventuellt även vara handledare åt kommunens kontaktper-

soner. Vidare skulle barnombudsmannen kunna ta initiativ till att kontakt-

person utses. 

A.lternatil'a förslag rörande taleriitt och representant för barnet 

I alternativt förslag diskuters möjligheten att inte ge barnet talcrätt i mål 

och ärenden om föräldraansvar, umgängesrätt och överlämnande av barn 

utan att en person. motsvarande den tidigare barnavårdsmannen, å det 

allmännas vägnar skulle företräda barnet. 

Vidare presenteras förslag innebärande att ställföreträdarskapet och 

stödfunktionen för barnet utövas av en och samma person. Denna person 

skulle kunna fungera antingen i kommunal eller statlig regi. Ett alternativ är 

här att socialnämnden utser en person - vilken skulle kunna benämnas 

barnassistent-i de fall barnet befinner sig i en risksituation. Barnassistentens 

ukppgifter skulle bli en kombination av kontaktpersonens och barnombudets 

dock med den jämkning att barnassistenten i processer om föräldraansvar. 

umgängesrätt eller överlämnande av barn skulle kunna anlita ett juridiskt 

biträde. Barnassistenten skulle sålunda vara barnets ställföreträdare i 

målet. 

Utredningen diskuterar även barnassisten som en statlig funktion. 

Exempelvis skulle man kunna låta barnavårdskonsulenterna vid länsstyrel

serna få till uppgift att utse. övervaka och entlediga barnassistenterna. 

Ytterligare ett alternativ är att bygga ut det nuvarande godmanskapet i 18 

kap. FB till att avse även nu aktuella situationer. 

Kostnader 

Beträffande kostnaderna för de reformer som föreslås konstateras till en 

början att eftersom det enligt gällande lag åligger kommunerna att verka för 

barn växer upp under trygga och goda förhållanden är det naturligt att 

merparten av kostnaderna för reformen läggs på kommunerna. I många 

kommuner kommer det att krävas nya resurser för att möjliggöra samar

betssamtal för föräldrar som inte är överens om föräldraansvaret och 

umgängesrätten. Behov kommer att finnas av personer som kan fungera som 

samtalsledare och personer med funktion som handledare. Vidare kommer 

att kriivas viss utbildning av denna personal. I vissa mindre kommuner kan de 

bli fråga om att köpa dessa tjänster från andra kommuner. Hiirtill kommer 
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kostnader för att bereda föräldrar som bor på skilda orter, tillfälle att mötas i Bilaga la 

samarbetssamtal. Å andra sidan kommer enligt utredningen konfliktbear-

betning på sikt att medföra besparingar i andra sammanhang, t. ex. kan 
antalet tvister som leder till utredning i frågor om föräldraansvar och 
umgängesrätt komma att minska. 

Förslagen om inställelse till muntlig förberedelse och särskild medling i 
mål om överlämnande av barn kan komma att kräva ökade rättshjälpskost
nader för parterna. Med hänsyn till att antalet sådana mål är förhållandevis 
litet bedöms kostnadsökningen dock bli ganska marginell. 

Kostnaderna för barnombudet skall enligt förslaget utgå av allmänna 
medel. Antalet mål. vari barnombud kommer att förordnas, torde vara svårt 
att beräkna men blir sannolikt inte alltför omfattande. Under alla förhållan

den är detta en kostnad som staten bör ta på sig för att barnens rättsliga 
ställning skall stärkas i dessa sammanhang. 

Vad angår kostnaderna för kontaktperson anser utredningen att kommun
erna bör svara för dessa. Utredningen menar att det f. n. torde vara ogörligt 
att beräkna behovet av kontaktpersoner för barn och sålunda även 
kostnaderna härför. 

Införs barnombudsman tillkommer för kommunernas del lönekostnad för 

sådan. 
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Utdrag ur utredningens betänkande 

Några synpunkter på barns behov 

Barn som individer med egna behov 

9 

Bilaga Jb 

Under det senaste århundradet har det skett stora förändringar i vårt 

samhälle. Dessa förändringar har påverkat familjen och familjemdlemmar

nas roller. Jämsides därmed har även synen på barnen, fostran av barn och 

målet för fostran ändrats. 

Ännu i början av detta sekel var samhället klassbundet och auktoritärt. 

Lydnad var något mycket viktigt och något som i hög grad reglerade 

förhållandet mellan individer och samhällsklasser. Lydnad var i viss 

utsträckning en förutsättning för detta samhälles existens. Föräldraauktori

teten blev en förebild för relationerna mellan människor ute i samhället. Man 

ifrågasatte därför inte att barn alltid skulle lyda föräldrar och andra vuxna 

samt att föräldramakten skulle vara stark. Om barnet inte lydde hade 

föräldrarna rätt och skyldighet att med kroppslig bestraffning (aga) 

tillrättaföra barnet. Man var vid denna tid i allmänhet inte medveten om de 

skador, såväl fysiska som psykiska, som kunde hli följden av sådan 

fostran. 

Parallellt med att det i samhället skedde snabba ekonomiska och sociala 

förändringar blev andra egenskaper hos medborgarna än lydnad viktiga. Den 

officiella malsättningen för fostran av barn blev därmed en annan. Barn 

skulle fostras till självständiga individer med förmåga att samarbeta med 

andra, att komma fram till egna omdömen och att kunna fatta egna beslut. 

Medvetenheten hos vuxna om att barn är individer med egna behov samt 

kunskapen om vilka problem och skadeverkningar som kan bli följden av en 

alltför hämmande fostran har ökat allmera under detta sekel. 

Vi anser att lagen bör ge klart uttryck för dessa kunskaper och den syn som 

samhället idag har på frågor som rör förhållandet mellan föräldrar och barn, 

barns behov och barns rätt att utveckla sin egen personlighet. Innan vi 

övergår till att redogöra för de ändringar, som vi förslår. vill vi ange några av 

barns grundläggande behov, som barnet har riitt att fä tillgodosedda. 

När vi i detta kapitel använder begreppet förälder avser vi därmed såväl 

biologisk förälder. adoptivförälder. fosterförälder som den eller de som 

eljest varaktigt har barn i sin vård. 

Några grundläggande behov 

D Barn behö1·er om1·årdnad och skydd. 

o Barn behön:r miinniskor som de kan ta emot kiirlek av och ge kärlek 

till. 

D Barn behö1w ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar. 
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1-i Barn bchön'r wi·ecklas i en miljö som tillgodoser dess belzoi· ai· Bilaga lb 

stimulans. 

'-1 Barn hehöwr fiirii/drars hjiilp med att siitta griimer för sitt handlm1de. 

CJ Barn nuiste fil kiinna att de behövs och all de får ta an.1Tar. 

CJ Barn beluher få ptil'erka sin sit11atio11. 

O Barn behöi·cr efter hand frigöra sig från sitt beroende m· föriildrama. 

o Barn har beh01· al' samlu'irighet med båda föräldrarna ä\'en om dessa iir i 

konflikt med l'{[randra. 

För att det lilla barnet över huvud taget skall kunna överleva måste det fel 

mm·årdnad och skrdd. Barnets behov av niiring mi1ste tillgodoses. Föräld

rarna måste se till att risker inte uppstar för barnets hälsa. De måste vidare 

vaka övt'r barnet. så att det ink utsätts för fara till liv och lem. 

Barn har behov av människor som de kan ta emot kärlek a1· och ge kärlek 

till. De behöver bli erkända och igenkiinda som individer på sina egna villkor. 

De behöver kiinna att de trots fel och brister i grunden är godtagna, dvs. bli 

villkorslöst mottagna i vi'irldcn. 

Ett stabilt och raraktigt förhållande till föräldrar är av väsentlig betydelse 

för barn. Längre avbrott i kontakten med föräldrarna medfö~ i regel en 

mycket stor påfrestning för barnet. Sådana avbrott kan få barnet att känna sig 

varaktigt övergivet och diirmed föreligger risk för att barnets trygghetskänsla 

blir i grunden störd. Inte minst allvarligt är upprepade avbrott i kontakten 

med föräldrarna. vilket kan leda till att barnets känslomässiga bindning till 

föräldrarna försvagas. 

Det bör i detta sammanhang framhållas att barn har en annan tidsupp

fattning och en annan minnesförrnåga än vuxna. Ett endast några månader 

gammalt barn har inte några egentliga minnesbilder av föräldrarna. Om det 

vid denna ålder skiljs från föräldrarna saknar det inte dessa som individer, 

utan snarare den stimulans som föräldrarna gett säsom föda. ömhet. 

hudkontakt m. m. Allmänt gäller att ju yngre barnet är desto svårare har det 

att i sitt minne hälla kvar bilden av föräldrarna. Allt eftersom barnet blir 

äldre, börjar det emellertid få mer fast förankrade minnesbilder av 

föräldrarna och hur dessa tillfreclsstiiller dess behov och önskningar. Först 

framemot trei1rsäldern får barnet en mer stabil. varaktig förmåga att inom sig 

fasth{11la minnesbilder av och föreställningar om föräldrarnas existens. 

Under de första levnadsåren klarar inte barnet längre avbrott i kontakten 

med föriildrarna - avbrott som sträcker sig över veckor eller månader - utan 

att uppleva sig varaktigt övergivet med risker för störningar i dess 

trygghetskiinsla. Barnets tidsuppfattning är dii. ii1wu s;I outvecklad att det inte 

kan överblicka en~ den närmaste framtiden. Diirmed blir det ocksi1 svårt eller 

omöjligt för barnet att uppfatta föräldrarnas förklaringar om skilsmiissans 

Uingd och deras aterkomst som en verklig tröst. Barnet har s:1ledes under sina 

första lcvnaclsi1r ett mycket stort behov av den trygghet som det innebiir att 

utan Hingre avbrott ha föräldrarna i sin närhet. 
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När barnet blir litet iildre behöver det föräldrarna att identifiera sig med Bilaga lb 

och efterlikna. En sådan identifikation sker bäst då de känslomässiga banden 

är stabila. Ett avbrytande av den känslomässiga kontakten med föräldrarna 

kan utgöra en mycket stor påfrestning för barnet och medföra risker för dess 

personlighetsut~·eckling, både den intellektuella och känslomässiga. Detta i.ir 

speciellt fallet vid upprepade avbrott i kontakten med föräldrarna. 

Eftersom det är så viktigt för barnet med ett stabilt och varaktigt 

förhållande till föriildrarna, bör man si1 långt möjligt undvika att rubba detta. 

Om ett barn av någon anledning - exempelvis till följd av sjukdom, 

skilsmiissa eller dödsfall - måste skiljas fran sina föräldrar, bör åtgärder 

vidtas för att hjälpa barnet. Dessa åtgärder bör grundas på kunskaper om 

barnets mognad och utveckling i olika åldrar och om vad avhrott i kontakten 

med föräldrarna innebär. så att päfrestningar och därmed risker för 

skadcverkningar så l{mgt det är möjligt minskas eller undviks. 

Det är ocksil viktigt att barn .får tillfälle att kiinslomässigt och socialt träna 

sig i samspelet med andra barn och med vuxna av skilda kön. åldrar och 

personligheter i såväl sin egen hemmiljö som i andra miljöer. Barnet har 

ocksä behov av att fä utforska omviirlden och göra nya erfarenheter. Över 

huvud taget behöver barnet j{l leva i en miljö som kan tillgodose dess olika 

belw1· av stimulans. Barn har ocks{1 behov av att föräldrarna iignar intresse iit 
deras utveckling. såviil den fysiska som den psykiska. Det är diirfiir viktigt att 

barnet får stöd och engagemang från föräldrarnas sida under exempelvis sin 

skolgång och utbildning. 

Barn - framför allt mindre barn - kan ha svärt att skilja mellan vad som är 

fantasier, förnimmelser och vad som sker i verkligheten utanför barnet. De 

kan också ha sv{l!'t att skilja mellan vad som är orsak och verkan. Barn vill 

genast ha sina behov tillfredsställda och kan inte vänta på detta till ett senare 

tillfälle. De kan inte heller inse följderna av ett visst handlande. Barnet, i 

synnerhet det mindre barnet. behöver föriildrarnas hjälp att hantera sina inre 

impulser. t. ex. dii det överväldigas av besvikelse och ilska. Barnet behöver 

sålunda den trygghet det innebär att få hjiilp av föriildrarna med att liira sig 

siitta gränser för sitt handlande. När föräldrarna måste hindra barnet frän att 

göra sådant som kan skada barnet själv eller dess omgivning mi1stc de göra 

det.ta utan att ta avstånd frän barnet och med godtagancle av barnets 

känslor. 

Barn måste fil känna att de behö1·s. att de har en uppgift att fylla och att de 

får ta ansvar. Utifdn sin mognad bör barnet i hemmet. förskolan och skolan 

bli tilldelat meningsfulla uppgifter. som det kan klara av och som gör att det 

känner sig delaktigt av och kan identifiera sig med vuxenvärlden. Ram 

behöver också lära sig ta ansvar och fatta beslut. De måste med stigande ~tider 

och mognad fä ta allt större ansvar för sina personliga förhållanden och sitt 

eget handlande. 

Barn bör ha riitt att få p1ii·erka sin siruation. Det iir viktigt att föriildrarna iir 

lyhiirda för om barnet har en egen fisikt och !Mer barnet ge uttryck för denna 
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samt att de tar största möjliga hänsyn till vad barnet anser. Föräldrarna bör Bilaga lb 

även uppmuntra barnets förmåga och vilja att uttrycka sina önskemål. Detta 

innebiir givetvis inte att föräldrarna alltid kan låta barnet fatta alla beslut som 

rör barnet. l vissa lägen har föräldrarna förmåga att bättre än barnet inse 

konsekvenserna av ett visst handlande. De måste därför i sådana situationer 

fatta besluten och ta ansvaret för dem. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att det lilla barnet får leva i ett nära 

beroende till sina föräldrar. Minst lika viktigt är emellertid att föräldrarna, 

niir barnet blir äldre, kan godta barnets gradvis växande behov av att frigöra 

sig från föräldrarna för att så småningom bli självständigt. Detta innebär att 

föräldrarna m{1ste visa respekt för barnets egenart, åsikter och personliga 

integritet. 

Barn har behov av samhörighet med båda sina föräldrar. Föräldrarna bör 

respektera att barnet känner lojalitet och samhörighet med båda föräldrarna 

även om dessa är i konflikt med varandra. Särskild uppmärksamhet bör 

ägnas de situationer där föräldrarna står i motsatsförhållande till varandra 

och håller på att skiljas från varandra. Barnet skall inte behöva välja sida och 

ta ansvar i dessa konflikter. Men det skall inte heller lämnas okunnigt om 

föräldrarnas beslut. Barnet bör i denna svåra och för barnet omvälvande 

situation få hjälp att reda ut sina problem. Konflikter mellan föräldrar 

innebär ofta en stor påfrestning för barnet och kan äventyra dess utveckling. 

Det ligger därför även i barnets intresse att föräldrarna får hjälp att lösa dessa 

konflikter. 

I detta kapitel har vi velat ta med vad vi anser vara några av barns 

grundläggande behov. Vi är medvetna om att barn även har andra behov som 

kanske är minst lika viktiga. De behov, som vi redogjort för ovan, är i första 

hand sådana som föräldrarna bör tillgodose. Men också de företrädare för 

samhället som har att ta ställning till barns framtid måste ta hänsyn till dessa 

vid sina överväganden och beslut. Självfallet kan föräldrarna i vissa 

situationer ha svårt att tillgodose dessa behov. Föräldrarna kan då behöva 

stöd av andra människor i sin omgivning och av samhället. 
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Utredningens lagförslag 

1. Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken 
dels att 21 kap. skall upphöra att gälla, 

13 

Bilaga l 

dels att rubriken till balken och 6 kap. skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i balken skall införas ett nytt kapitel, 8 kap., av nedan angivna 

lydelse. 

Barn- och föräldrabalk 

6 kap. Om föräldraansvar 

Föräldraansvarets innebörd 

1 § Barn har rätt till omsorg. trygghet och förståelse. 

2 § Barn har rätt till fostran men får inte utsättas för kroppslig bestraffning 

eller anan kränknade behandling. 

3 § Barn har rätt till utbildning som motsvarar dess önskemål, behov och 

förutsättningar. 

4 § Föräldraansvaret medför skyldighet att se till att barnets behov enligt 
1-3 §§ blir tillgodosedda samt att den tillsyn utövas över barnet som behövs 

med hänsyn till barnets ålder. utvecklingsgrad och övriga omständigheter. 

5 § Föräldraansvaret medför rätt och skyldighet att bestämma rörande 

barnets personliga förhållanden om annat inte följer av 6 eller 7 § eller 

föreskrift i annan författning. 

6 § Föräldraansvaret medför också skyldighet att, så snart det är möjligt, 

samråda med barnet i angelägenheter som rör dess personliga förhållan

den. 

Den som har föräldraansvaret skall. med iakttagande av bestämmelserna i 

4 §. ge barnet en med stigande ålder och mognad allt större rätt att själv 

bestämma i personliga angelägenheter. Vad nu sagts innebär inte inskränk

ning i bestämmanderätt som enligt annan författning tillkommer föräldra

ansvarig. 

Om rätt att bestämma över barnet i ekonomiska förhållanden finns 

bestämmelser i 9-16 kap. 
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7 § Har b<1rn. med samtycke av den som har föriildraansvaret. tagit Bilaga 2 

arbete. får barnet, sedan det fyllt sexton år, själv säga upp avtalet och sluta 

avtal om annat arbete av liknande art. 

Föräldraansvaret medför rätt att häva avtal som barnet har slutit enligt 

första stycket, om det är påkallat med hänsyn till barnets utveckling eller 

hälsa. Har avtalet hävts får barnet inte därefter själv sluta arbetsavtal. 

I fråga om verkan av avtal. som barnet slutit utan erforderligt samtycke, 

finns bestämmelser i 9 kap. 

8 § Föräldraansvaret består från barnets födelse till dess barnet har fyllt 

arton år. 

Bestiimmelser om 1•em som har föräldraansvaret 

9 § Föräl~raansvaret vilar på bägge eller en av föräldrarna. Rätten kan 

dock flytta över föräldraansvaret till annan person. 

10 § Är vid barnets födelse föräldrarna gifta med varandra eller gifter de 

sig senare har de gemensamt föräldraansvar. 

Är vid barnets födelse föräldrarna inte gifta med varandra och har de inte 

efter anmälan som avses i 24 §, gemensamt föräldraansvar. vilar föräldraan

svaret på barnets moder. 

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 12-17 §§ eller 

19 §. 

J I § Föreligger gemensamt föräldraansvar och kan en av de föräldraan

svariga till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak inte delta i beslut 

rörande barnet beslutar den andre ensam. Detta gäller dock inte om beslutet 

utan olägenhet kan uppskjutas. Inte heller får beslut av ingripande betydelse 

för barnets framtid fattas, stivida inte barnets bästa uppenbarligen kräver 

det. 

Ändring i fråga om föräldraansvaret fil.fil. 

12 § Föreligger gemensamt föräldraansvar och vill de föräldraansvariga 

eller en av dem. att deras gemensamma ansvar för barn skall upphöra. skall 

riitten på talan av de föräldraansvariga eller en av dem förordna förälder eller 

annan persern att ha föriildraansvar för barnet. Sedan talan väckts har barnet 

riitt att delta i rättegången. 

Om betänketid vid upplösning av gemensamt föräldraansvar finns 

bestiimmelser i 32 §. 

13 § Vilar föräldraansvaret pti en av föräldrarna kan rätten på talan av den 

andre föräldern eller barnet överföra föräldraansvaret till elen andre 
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föräldern eller till annan person. 

Har föräldraansvaret genom dom lagts på en av föräldrarna kan rätten, på 

talan av föräldrarna. förordna att föräldrarna skall ha gemensamt ansvar för 

barnet. Sedan talan väckts har barnet rätt att delta i rättegången. 

14 § Är föräldraansvarig på grund av missbruk eller försummelse av 

föräldraansvaret olämplig att ha föräldraansvar för barnet, skall rätten 

förordna att föräldraansvaret anförtros åt annan föräldraansvarig ensam 

eller överförs till förälder utan del i föräldraansvaret eller till annan 

person. 

Fråga om att överföra föräldraansvaret enligt första stycket prövas på talan 

av föräldraansvarig, förälder utan del i föräldraansvaret, barnet eller 

socialnämnd. 

15 § Bor barn varaktigt hos annan än den som har föräldraansvar för 

barnet kan rätten på talan av barnet eller socialnämnd förordna att 

föräldraansvaret flyttas över till annan person. Sådant förordnande får också 

meddelas i annat fall om synnerliga skäl föreligger. 

16 § Föreligger gemensamt föräldraansvar för barn och dör en av de 

föräldraansvariga får den andre föräldraansvaret ensam. 

Finns efter föräldraansvarigs död inte någon som har föräldraansvar för 

barnet skall rätten på ansökan av förälder. barnet eller på anmälan av 

socialnämnd förordna förälder eller annan person att ha föräldraansvaret. 

J 7 § Har föräldraansvaret anförtrotts åt annan person än föräldrarna kan 

rätten på talan av förälder, barnet eller socialnämnd, besluta att föräldra

ansvaret skall föras över på föräldrarna eller p{1 en av dem. 

18 § Rätten skall vid prövning av fråga om ändring i föräldraansvaret 

besluta efter vad som är förenligt med barnets bästa. 

19 § Förändring av föräldraansvaret kan ske även enligt lagen (1980:00) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Rams rätt till umgänge 

20 § Barnet har rätt till umgångc med bägge föräldrarna. Vilar föräldra

ansvaret endast på en av föräldrarna eller på annan person och motsätter sig 

denne att umgängesrätten utövas beslutar rätten i fragan på talan av förälder 

eller barnet. 

21 * Barnet har riitt till umgänge med annan person som haft föräldraan

svaret. Är förälder död har barnet även rätt till umgiingc med den avlidnes 

Bilaga 2 
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släktingar och andra som har nära anknytning till barnet. Motsätter sig Bilaga 2 

föräldraansvarig att umgängesrätt utövas beslutar rätten i frågan på talan av 

barnet eller socialnämnd. 

22 § Rätten skall vid prövning av fråga om umgängesrätt besluta efter vad 

som är förenligt med barnets bästa. 

Rättens avgörande får förses med villkor. 

23 § I fråga om umgängesrätt under rättegången finns bestämmelser i 

31 §. 

Vissa rättegångsbestämmelser m.m. 

24 § Anmälan om gemensamt föräldraansvar för föräldrar som inte är 

gifta med varandra görs hos pastor i den församling där barnet är eller skall 

vara kyrkobokfört. Om barnet inte är eller skall vara kyrkobokfört i svensk 

församling, görs anmälan till pastor i den församling där barnet vistas. Vistas 

barnet i sådant fall inte i riket, får anmälan i stället göras hos annan 

myndighet, som regeringen bestämmer. Anmälan kan göras även före 

barnets födelse. 

Anmälan skall göras skriftligen av bägge föräldrarna och bevittnas av två 

personer. 

Föranleder anmälan inte anteckning i kyrkobok eller hos myndighet som 

avses i första stycket får talan föras genom besvär. Talan, mot beslut av pastor 
förs hos domkapitlet. Mot domkapitlets beslut och mot beslut av myndighet 

som avses i första stycket förs talan hos kammarrätten. 

25 § Fråga rörande föräldraansvar eller umgängesrätt upptas av rätten i 

den ort där den föräldraansvarige är mantalsskriven. Sådan fråga kan upptas 

även i samband med äktenskapsskillnadsmål. Saknar barnet föräldraansva

rig skall frågan upptas av rätten i den ort där barnet är mantalsskrivet. 

Finns inte behörig domstol enligt vad som sägs i första stycket upptas fråga 

om föräldraansvar eller umgängesrätt av Stockholms tingsrätt. 

26 § Fråga om föräldraansvar eller umgängesrätt som avses i 12-15 §§. 

17 § samt 20 eller 21 § handläggs i den ordning som är föreskriven för 

tvistemål. Har bägge föräldrarna eller en av dem föriildraansvaret och är 

föräldrarna ense i saken, kan de dock anhängiggöra frågan genom 

ansökan. 

Är fråga om föräldraansvar eller umgängesrätt anhängiggjord i behörig 

ordning, kan utan stämning i målet underhållsbidrag yrkas för barnet. 

Dom i mål om föräldraansvar eller umgängesrätt får meddelas utan 

huvudförhandling om parterna är ense i saken. 
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27 § Barnets talan i mål eller ärende om föräldraansvar eller umgängesrätt Bilaga 2 

förs av barnombud. Närmare bestämmelser om barnombud lämnas i 
rättsh jälpslagen (1972:429). 

28 § Innan rätten avgör mål eller ärende angående föräldraansvar eller 
umgängesrätt skall rätten höra socialnämnden i den kommun där barnet är 
kyrkobokfört. Är föräldrarna ense i frågan kan rätten i stället bereda 
nämnden tillfälle att yttra sig. 

Om barnet inte är eller skall vara kyrkobokfört i svensk församling får 
rätten vända sig till socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Vistas 
barnet i sådant fall inte i riket får rätten i stället vända sig till socialnämnden i 
den kommun där någon av föräldrarna är kyrkobokförd. 

29 § Föreligger i mål om upplösning av gemensamt föräldraansvar 
oenighet i fråga om föräldraansvaret eller umgängesrätten skall socialnämn
den, om inte särskilda skäl är emot det, erbjuda de föräldraansvariga tillfälle 
till samarbetssamtal. 

30 § Är mål om föräldraansvar eller umgängesrätt tvistigt eller föreligger 
annars särskilda skäl skall barnets mening i frågan inhämtas, om det är 
lämpligt och möjligt. 

31 § I mål eller ärende angående föräldraansvar eller umgängesrätt kan 
rätten för tiden intill dess laga kraft ägande dom eller beslut föreligger 
förordna om bostad för barnet och om umgängesrätt efter vad rätten finner 
förenligt med barnets bästa. Föreligger särskilda omständigheter kan rätten 
för samma tid förordna om föräldraansvaret. 

Förordnande enligt första stycket kan på yrkande meddelas utan 
huvudförhandling. Innan förordnande meddelas skall motpart beredas 
tillfälle att yttra sig över yrkandet. Är parterna oense eller föreligger annars 
särskilda. skäl kan rätten inhämta upplysningar från socialnämnden i 
frågan. 

Förordnande som nu nämnts går i verkställighet lika med laga kraft ägande 
dom men kan när som helst återkallas av rätten. 

32 § Upplösning av gemensamt föräldraansvar enligt 12 § skall, när fråga 

är om barn under 16 år, föregås av betänketid. 
Betänketid inleds när de föräldraansvariga gemensamt ansöker om 

upplösnig av föräldraansvaret eller när· föräldraansvarigs yrkande om 

upplösning delges den andre föräldraansvarige. 
Har betänketid löpt under sex månader skall rätten, om föräldraansvarig 

framställer yrkande om upplösning av föräldraansvaret, förordna förälder 
eller annan person att ha föräldraansvar för barnet. Har sådant yrkande inte 
framställts inom ett år från betänketidens början, är frågan om upplösning av 

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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gemensamt föräldraansvar förfallen. Avvisas talan eller avskrivs mål om Bilaga 2 

upplösning av gemensamt föräldraansvar upphör betänketiden. 

Löper betänketid enligt giftermålsbalken och framställs yrkande om 

upplösning av gemensamt föräldraansvar senast i samband med fullföljd av 

ansökan om äktenskapsskillnad skall sådan betänketid tillgodoräknas även 

vid upplösning av gemensamt föräldraansvar, såvida inte parterna är ense om 

att särskild betänketid bör löpa innan det gemensamma föräldraansvaret 

slutligt upplöses. 

33 § I mål eller ärende angående föräldraansvar eller umgängesrätt gäller i 

fråga om rättegångskostnad andra och tredje styckena i stället för 18 kap. 

1-7 §§ rättegångsbalken. 

Part skall bära sin rättegångskostnad. Dock kan part förpliktas att helt 

eller delvis ersätta motparts rättegångskostnad, om han förfarit på sätt som 

avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken eller om annars särskilda skäl 

föreligger. 
Skall part enligt andra stycket helt eller delvis ersätta motparts rättegångs

kostnad och har partens ställföreträdare. ombud eller biträde förfarit på sätt 

som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken och därigenom vållat 

kostnaden eller del därav, kan han förpliktas att jämte parten ersätta 

kostnaden. Räten kan besluta om detta även utan yrkande. 

Första-tredje styckena skall ha motsvarande tillämpning vid målets eller 

ärendets handläggning i högre rätt. 

8 kap. Om överlämnande av barn efter dom eller beslut rörande föräldraan

svar m.m. 

Överlämnande av barn efter dom eller beslut 

1 § Har i dom eller beslut bestämts om föräldraansvar eller umgängesrätt 

kan den som enligt domen eller beslutet har rätt att få barnet överlämnat till 

sig begära rättens förordnande om barnets överlämnande. Sådan begäran 

kan även göras av barnet. 

Har domen eller beslutet inte vunnit laga kraft och är inte särskilt medgett 

att överlämnande ändå får ske, får rätten inte vidta annan åtgärd enligt detta 

kapitel än som anges i 11 § första stycket. 

2 § När förordnande för överlämnande av barnet begärts, får rätten 

uppdra åt företrädare för socialtjänsten att verka för att den som har hand om 

barnet frivilligt skall överlämna barnet. Sådant uppdrag får även lämnas åt 

annan lämplig person. 

Den som fått uppdrag enligt första stycket skall inom tid som rätten 

bestämmer lämna denna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits och vad 

som förekommit vid uppdragets utförande. 
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3 § Anser rätten att åtgärd enligt 2 § irite bör vidtas eller har åtgärden inte Bilaga 2 

lett till överlämnande, skall rätten kalla parterna till förberedelse. 

Kallelse till sådan förhandling bör även tillställas kontaktperson för 

barnet. om sådan utsetts. 

4 § Under förberedelsen skall rätten söka uppnå överenskommelse 

mellan parterna. 

Finner rätten att särskild medling bör ske, kan rätten förelägga parterna att 

inställa sig till sammanträde inför medlare. som förordnas av rätten. 

5 § Kommer förberedelsen inte till stånd eller uppnås inte överenskom

melse mellan parterna. får rätten. om det är förenligt med barnets bästa, 

besluta att barnet skall överlämnas i enlighet med domen eller beslutet. 

Vid förordnande om överlämnande får rätten förelägga vite eller, om 

överlämnande begärts av den som har föräldraansvaret och det anses 

påkallat med hänsyn till barnets bästa, besluta att barnet skall hämtas genom 

polismyndighetens försorg. Rätten kan även i samband med förordnandet 

lämna uppdrag enligt 2 §. om sådant inte förekommit tidigare. 

6 § Vid hämtning skall kontaktperson för barnet och barnläkare, barn

psykiater eller barnpsykolog medverka. 

Om särskilda skäl föreligger får rätten. för att underlätta barnets 

överlämnande. föreskriva att barnet tillfälligt skall omhändertas på lämpligt 

sätt. 

Bör barnet på grund av sjukdom inte flyttas eller möter annat särskilt 

hinder. skall hämtningen uppskjutas. 

7 § Om det ligger i barnets intresse att fråga om ändring beträffande 

föräldraansvar eller umgängesrätt prövas av rätten, kan rätten vägra 

överlämnande och uppta frågan om föräldraansvaret eller umgängesrätten 
till prövning. 

Överläm11a11de av barn i andra fall 

8 § Även om dom eller beslut som avses i 1 § inte föreligger kan den som 

har föräldraansvaret. när barnet vistas hos annan, begära rättens förordnan

de att barnet skall överlämnas till honom. 

Motsvarande skall gälla vid gemensamt föräldraansvar om en av dem som 

har föräldraansvaret utan beaktansvärt skäl bortfört eller kvarhåller barnet 

och den andre begär överlämnade av barnet. 

I övrigt skall 2-7 §§ ha motsvarande tillämpning. 
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Gemensamma bestämmelser 

9 § Fråga om överlämnande av barn upptas av rätten i den ort där den som 

har hand om barnet är mantalsskriven eller där barnet uppehåller sig. 

10 § I mål om överlämnande av barn skall barnets mening i frågan 

inhämtas. om det är lämpligt och möjligt. 

11 § Föreligger i mål enligt detta kapitel fara att barnet förs ur landet eller 

är målet av annan anledning brådskande, kan rätten förordna att barnet 

omedelbart skall omhändertas på sätt rätten finner lämpligt. 

Kan beslut enligt första stycket inte avvaktas. får polismyndighet vidta 

sådan omedelbar åtgärd som kan ske utan skada för barnet. När sådan åtgärd 

vidtas skall om möjligt företrädare för socialtjänsten och läkare vara 

närvarande. Åtgärden skall genast anmälas till rätten. som utan dröjsmål 

prövar om den skall bestå. 

12 § Hämtning och annan åtgärd beträffande barnet skall utföras på ett för 

barnet så skonsamt sätt som möjligt. 

13 § I mål enligt detta kapitel kan rätten förordna att barnet skall 

undersökas av läkare. 

I kallelse till läkarundersökning får rätten förelägga vite. 

14 § Rätten bestämmer efter vad som finns skäligt om och till vilket 

belopp tappande part bör ersätta motpart hans kostnad i målet. 

Uppkommer kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket 

andra punkten och 4 §andra stycket, för hämtning eller omhändertagande av 

barn eller för läkarundersökning betalas kostnaden av allmänna medel. 

Den .som har hand om barnet får tillerkännas ersättning och förskott i 

anledning av kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelse vid 

läkarundersökning enligt 13 §. Härvid skall förvaltningsprocesslagen 

( 1971 :291) ha motsvarande tillämpning. 

Fråga om ersättning enligt andra och tredje styckena prövas av rätten. 

15 § Rätten kan förordna att dom eller beslut enligt detta kapitel. som inte 

avser utdömande av vite eller ersättning för parts kostnad. skall gälla utan 

hinder av att domen eller beslutet inte vunnit laga kraft. 

16 § Beslut angående överlämnande av barn utgör inte hinder mot att den 

därvid avgjorda frågan prövas på nytt, när ändrade förhållanden eller annat 

skärskilt skäl föranleder det. 

17 § Barnets talan i mål enligt detta kapitel förs av barnombud. Närmare 

bestämmelser om barnombud lämnas i räitshjälpslagen (1972:429). 

Bilaga 2 
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2. Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen (1972:429) 1 

dels att rubrikerna närmast före 46 och 49 §§ skall utgå, 

21 

dels att nuvarande 46-51 §§ skall betecknas 52-57 §§ och ha motsvarande 
rubriker som tidigare, 

dels att i lagen skall införas nya paragrafer 46-51 §§, och närmast före den 
nya 46 § rubrik av nedan angivna lydelse. 

Rättshjälp genom barnombud 

46 § Rättshjälp genom barnombud lämnas i mål eller ärende om 

föräldraansvar eller umgängesrätt enligt 6 kap. barn- och föräldrabalken och 

om överlämnande av barn enligt 8 kap. samma lag. 

47 § Barnombud förordnas för barnet om det behövs för att ta till vara 

barnets rätt. 

Barnombudet är barnets ställföreträdare i målet eller ärendet. 

48 § Barnombud förordnas efter ansökan av barnet, förälder eller annan 

föräldraansvarig, socialnämnd eller då annars anledning föreligger. 

Barnombud förordnas av den domstol som handlägger målet eller 

ärendet. 

49 § Innan barnombud förordnas skall socialnämnd beredas tillfälle att 

yttra sig i frågan. 

50 § I fråga om barnombud tillämpas vad som i 22 § första och andra 

styckena samt 23 § är föreskrivet i fråga om offentligt biträde. 

Ersättning till barnombud utgår av allmänna medel. 

51 § I fråga om barnombuds rätt att föranstalta om utredning skall 45 § 

tillämpas. 

I Lagen omtryckt 1979:240. 

Bilaga 2 
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3. Förslag till 
Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:00) 

Härigenom föreskrivs att 10 och 48 §§socialtjänstlagen (1980:00) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 
Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan service 

underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra. 
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed 
jämförlig verksamhet. 

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med 
uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenhe
ter, om den enskilde begär eller samtycker till det. 

För barn kan kontaktperson utses 
utan samtycke av den som har föräl
draans1·aret. 

48 § 
Updrag att besluta på socialnämn

dens vägnar får när det gäller föräld
rabalken avse endast uppgifter som 
anges i följande lagrurn 

l kap. 4 § föräldrabalken, 

2 kap. föräldrabalken, dock inte 
uppgifter enligt 7 § eller beslut att 
inte påbörja utredning eller att lägga 
ned påbörjad utredning enligt 9 §. 

3 kap. föräldrabalken, 

7 kap. 2 och 7 §§ föräldrabalken, 
dock inte om avtalet innefattar åta
gande att utge engångsbelopp, samt 
11 § föräldrabalken. 

Uppdrag att besluta på socialnämn
dens vägnar får när det gäller barn
och föräldrabalken avse endast upp
gifter som anges i följande lagrum 

I kap. 4 § barn- och föräldrabal
ken, 

2 kap. barn- och föräldrabalken, 
dock inte uppgifter enligt 7 § eller 
beslut att inte påbörja utredning 
eller att lägga ned påbörjad utred
ning enligt 9 §. 

3 kap. barn- och föräldrabalken, 
6 kap. 28 och 31 §.9 barn- och 

föräldrabalken, 
7 kap. 2 och 7 §§ barn- och föräl

drabalken, dock inte om avtalet 
innefattar åtagande att utge en
gångsbelopp, samt 11 § barn- och 
föräldrabalken. 

Uppdrag att besluta på socialnämnds vägnar får inte heller omfatta 
befogenhet att meddela beslut i fråga som avses i 25, 27 eller 28 §denna lag 
eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt S §lagen ( 1947:529) 
om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964:143) om bidragsför
skott. 

1 Lydelse enligt prop. 1979180: I. 

Bilaga 2 
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4. Förslag till 
Lag om ändring i giftermålsbalken 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 § giftermålsbalken skall _ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 

Om äktensfwpsskillnad 
1 § 

Är makarna ense om att äktenska
pet skall upplösas, har de rätt till 
äktenskapsskillnad. Äktenskaps
skillnaden skall föregås av betänke
tid om makarna begär det eller om 
make varaktigt bor tillsammans med 
eget barn under sexton år som står 
under den makens vårdnad. 

Är makarna ense om att äktenska
pet skall upplösas, har de rätt till 
äktenskapsskillnad. Äktenskaps
skillnaden skall föregås av betänke
tid om makarna begär det eller om 
make varaktigt bor tillsammans med 
eget barn under sexton år som han 
har föräldraansvar för. 

Om betänketid i samband med 
upplösning av gemensamt föräldra
ansvar finns bestämmelse i 6 kap. 
32 § barn- och föräldrabalken. 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttrandena över utredningens om 
barnens rätt delbetänkande (SOU 1979:63) Om föräldraansvar 
m.m. 

Rcmissinstanscrna 

Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av Göta hovrätt, 
Kammarrätten i Stockholm. Stockholms tingsriitt. liinsriitten i Stockh(llms 
liin, länsrätten i Göteborgs och Bohus liin, domst(llsverkct, socialstyrelsen. 
riksskatteverket (RSV). kyrkobokföringsinspektören i Uppsala stifts södra 
inspektionsområde. länsstyrelsen i Stockholms liin. harnav{mlskonsulentcn i 
Jämtlands län. skolöverstyrelsen (SÖ). Stockholms universitet. juridiska 
fakultetsnämnden. Uppsala universitet, juridiska fakultetsniimnden. stats
vetenskapliga institutionen och familjdorskningsgruppcn vid sociologiska 
institutionen, högskolan i Örebro. statens invandrarverk (SIV). familje lags
sakkunniga (Ju 1970:52). rätteg~mgsutredningen (.Ju 1977:06). sociala 
centralnämnderna i Stockholms. Göteborgs. Malmö. Botkyrka. Gotlands. 
Umeå och Ludvika kommuner. Stockholms läns landsting. förvaltningsut
skottet. Svenska kommunförhundet. Landsorganisationen i Sverige (LO). 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/ 
SR. Moderata Kvinnoförbundet (MKF), Centerns Kvinnoförbund (CKF). 
Folkpartiets kvinnoförbund ( FPK). Sveriges Socialdemokratiska K vinnoför
bund (SSKF) Moderata Ungdomsförbundet, Folkpartiets Ungdomsförbund 
(FPU). Sveriges advokatsamfund. Sveriges domareförbund. Kommunal
och Landstingsanställda familjeriidgivarc ( KLFR). Fosterhemmens Riksför
bund (FR). föreningen BRIS - Barnens Riitt I Samhiillet. Riidda Barnens 
Riksförbund, föreningen Familj och Riitt (FoR). upplösta föreningen Nike. 
Fredrika-Brcmer-Förbundet, Riksförbundet Hem och Skola (RI IS) och 
Husmodersförbundct Hem och Samhälle. 

Yttranden har dessutom kommit in från liinsrätterna i Uppsala och 
Södcrmanlands län. ett antal barnavårdskonsulenter i landet. Svenska 
Läkaresällskapct. Delegationen för familjerädgivning. Barn- och ungdoms
psykiatriska kliniken. Östra sjukhuset, Göteborg. Svenska föreningen för 
barnpsykiatriska kuratorer och Sveriges skolkuratorers förening. 

I det följande återges yttrandena i oavkortat skick under olika avsnitt. För 
åskådlighetens skull har dock i vissa fall rcmissinstansernas rubriker 
utelämnats och avsnittshänvisningar formulerats om redaktionellt. I fotnoter 
till avsnitt 1 Allmänna synpunkter har angetts de undcrrcmisser m. m. som 
legat till grund för yttrandena från Barnavårdskonsulenterna i landet (avsnitt 
1.8), SIV (avsnitt 1.15). sociala centralnämnderna i Stockholm (avsnitt I. 18). 
Göteborgs (avsnitt 1.19). Botkyrka (avsnitt 1.21 ). Gotland (avsnitt 1.22). 
Umea (avsnitt 1.23) och Ludvika (avsnitt 1.24) samt Stockholms läns 
landsting. förvaltningsutskottet (avsnitt 1.25). 

Utöver de nämnda yttrandena har också skrivelser kommit in i ärendet 
från enskilda personer. 

Barnomsorgsgruppcn. Svenska kvinnors vänsterförbund, Crnterns ung
domsförbund. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Kommunis
tisk ungdom och Sveriges socionomförbund har beretts tillfälle att avge 
yttranden men har avstått fr{m att yttra sig. 
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I Allmänna synpunkter 

I. I Giita hovrätt 

Det av utredningen framlagda betiinkandet iir till stora delar att betrakta 
som ett prineipbetiinkande. De många alternativförslagen medför att man 
inte för närvarande kan förutse vilken inriktning det kommande lagstift
ningsarbetet kommer att fö. De av utredningen framlagda lagförslagen har 
cHirför endast granskats översiktligt. Denna granskning har lett till vissa 
pf1pekanden beträffande författningstexten. som anges nedan i anslutning till 
de olika avsnitten. 

1.2 Kammarrätten i Stockholm 

betiinkandet har kommitt~n tagit upp reglerna om v<'\rdnad och 
umgiingesrätt i fritga om barn samt om överflyttning av barn. Kommitten har 
härvid behandlat och sökt lösa problemen med utgängspunkt fr{m barnets 
biista som det centrala och avgörande. Att frågan om barnets bästa intar en 
framskjuten plats i dessa sammanhang är naturligt. Det innebiir inte heller 
vare sig något nytt eller banbrytande. Den konsekvens med vilken linjen har 
drivits ger dock ett resultat. som i avsevärd mtm avviker frfo1 vad som 
hitintills har tilliimpats. Betiinkandet utgör ett viktigt och värdefullt inliigg i 
den familjepolitiska debatten p{1 omrädet. Denna tillförs ocks~1 siirskilda 
nyanser genom att i s<I pass stor utstriickning alternativa förslag och 
siirlösningar har redovisats av siiväl kommitten som enskilda ledamöter och 
sakkunniga. 

Vad som har sagts nu inncbiir inte att kammarriitten finner sig genomgii
ende kunna ansluta sig till de lösningar som liiggs fram av kommitten. I flera 
betydelsefulla frägor iir kammarriitten av avvikande mening pii siitt redovisas 
i det följande. 

Allmänt befarar kammarriitten att en del av förslagen. om de genomförs. 
är ägnade att skapa eller underbläsa konflikter mellan barnL't och föriildrarna 
eller endera av dem. Det finns diirmed enligt kammarriitlL'ns mening risk för 
att förslagen inte genomgäende verkligen friimjar barnets biista i vid 
mening. 

Kammarriitten hi1ller vidare före att en del av de lösningar som har valts på 
det processuella planet eller annars när det giiller olika myndigheters och 
tjiinstemäns medverkan i konfliktsituationer. siirskilt sammantagna. i 
praktiken kommer att visa sig onödigt omstiindliga och bydkratiska samt 
därmed kostnadskriivande. Pii nligra punkter. t. ex. niir del giiller samar
betsavtal och andra försök att på frivillig viig lösa konflikter som har 
uppkommit. iir emellertid kammarriitten positiv och tillstyrker förslag som 
har lagts fram. 

I betänkandet föreslås att handliiggningen av mftl om överflyttning: av barn 
skall föras över frän allmiin förvaltningsdomstol till allmiin domstol. Som 
närmare utvecklas SL'nan: avstyrker kammarriittcn en si1dan iindring. 

Kammarrätten vill i anslutning: till delta spiirsm;ll anföra. 
Under det senaste ?trtiondct har de allmiinna fiirvaltningsdomslolarna 

byggts upp till en parallell inom sitt omd1ck till de allmiinna domstolarna. 
Reformen ffir nu anses \·ara helt genomförd. 

Kammarriit!L'n finner önskviirt all. niir nu tv<I fullstiindigt utbyggda 
domstolsorganisationer sti\r till förfogande. antingen i liimpligt sammanhang 

Bilaga 3 
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en samlad genomg<'111g görs av mitlomddL'na i syfte att prö\'a inom vilken av Bilaga 3 
organisationerna som de olika m<'tlL'n naturligast hör hemma eller ocks{t att 
detta spörsmål överviigs riittsomd1de för riittsornräde när störrL' reformer 
inom detsamma iir aktuella. Det i\r exL'rnpclvis ti\rikhart att arvsskattefri1-
gorna. iitminstone i andra instans. skulle ligga viil till för förvaltningsdom-
stolarna. Det iir inte heller givet att de familjeriittsliga mälcn över lag är mest 
Himpadc för alhniin domstol. 

Även med beaktande av att hiir f riimst är fråga om L'tt idebetänkandL' anser 
kammarriitten att knstnaclseffekterna - b<ltk dL' direkta och indirekta - hade 
bort penetreras och redovisas i en hclt annan omfattning iin som har skett i 
betiinkandet ( 11 kap.). KammarriittL'n tror att L'n hel del av förslagen stiiller 
sig s{t kostnads- och i Ö\Tigt resurskriivande att det kan p:'1 ett a\'görande siitt 
pitYL'rka frägan l'm vilka lösningar som bör viiljas. 

I fortsiittningen har kammarriitten utformat sitt yttrande i anslutning till de 
siirskilda ;!\snitten i betiinkandct. Hiirvid berörs i allmiinhet inte förslag mot 
vilka kammarriittcn L'j har funnit anledning till inviindning. 

1.3 Stockholms tingsrätt 

Med stor tillfredsstiillclsL' har tingsriittcn tagit del av betiinkandL't. 
Utredningen har l'i\'erskttdligt och klart i stora drag redovisat forskningsre
sultat och erfarcnhL'tcr. debatter och uppfattningar som under de senaste 
decL'nniL'rna för~· kommit inom dL't viktiga omri1de. som rör barns behov och 
intrL'ssen. relationerna mellan fiiriildrar och barn samt barns riittsliga 
stiillning. Pi1 ett förtjiinstfullt siitt har mot denna bakgrund framförts förslag 
till lagstiftning S<.Hll hiittre iin den nuvarande skall tillgodose barnets riitt och 
st<i i biittre samklang med de förh~11landen Pch attityder. som fi.ireligger i 
samhället. 

Tingsriitten finnL'r det tillfredsställande. att utredningen starkt betonat 
biigge föriildrarnas ansvar för barnen och nödviindighcten av att förhilllandet 
föräldrar-barn priiglas av hiinsynstagandc till och respekt för hiigge sidors 
i1siktcr och uppfattningar. 

1.4 l\falmii tingsrätt 

DL't torde stil utom tvivcl att mt111ga barn far illa i dagens samhiillc. För 
rmlnga av dL'm iir situationL'n allvarlig. Detta torde dock inte bero pf1 
föriildrahalkL'ns utformning. Tingsrätten menar för sin dcl att vad dessa barn 
behöver iir fiiriindringar i de vuxnas attityder och pL'rsonliga engagemang och 
sannolikt hjiilp i i1tskilliga andra former men knappast iindringar i en hittills i 
stort sett \'iil fungerande lagstiftning. DL'tta utesluter givet\·is inte att 
reformer i detta hiinseende kan vara bL'fogadL'. De fiiriindringar som förcsl;-1.; 
i hL'tiinkamkt fiirdaller dock enligt tingsriittens uppfattning med ,·issa 
undantag vara av t\·ivclaktigt 'iirde. Det samlade intrycket av förslaget iir att 
ckt skulle kda till ett med kraftigt ilkade kl.1stnadL'r utbyggt ,,.stL'm a\· 
hyr:.tkrati utan n:1gon nwtS\·arande iikning av det perslmliga engagemanget 
fiir barn i utsatt stiillning. Förslaµet svnes ocksit priiglat av en alltför stark 
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misstro mot föräldrarnas möjligheter att fostra och siirja för sina barn och i Bilaga 3 
motsvarande mån en iivcrviirdering av samhiillets möjligheter att framg{mgs-
rikt ingripa i olika hänseenden. 

Enligt tingsr:ittcns mening överskattar förslaget ocksi·i viirdet av termino
logiska nyheter. Det verkar t. ex. i högsta grad osannolikt att någon miirkbar 
föriindring av föriildrarnas attityder till sina barn skulle kunna [1stadkommas 
genom att föräldrabalkens n_amn iindras till "barn- och fiiriildrabalken". 
Dylika försök att med spr~ikets hjiilp omforma verkligheten brukar siillan 
vara framgängsriki1. Enligt tingsriittens uppfattning finns det inte heller i 
övrigt n{1got behov av den föreslagna föriinclringen. Den avstyrkes diirför. 

1.5 Socialstyrelsen 

Utredningen om barns riitt har haft i uppdrag att undersöka i vilka fall och 
pf1 vilka sätt barns stiillning bör förstiirkas. En rad förslag har lagts fram i 
denna riktning som riir reglerna om \·ardnad. umgiingesriitt och iiverflyttning 
av barn. 

I den nuvarande lagstiftningen framsliir barnet mer som dl objekt iin som 
en sjiilvständig person. Med stiirre kunskap om barn börjar man nu inse 
barns riitt att fä sina behov tillgodosedda. I bl'tiinkandet har utredningen 
tagit fram och belyst barns behov i förhMlande till fiiriilclrarna. Socialstyrel
sen anser det tillfredsstiillande att utredningen utgittt fr{1n barnet som det 
centrala i lagstiftningen. Respekt för barnet som individ och striivan att ge 
barnet ett med åldern ökat ansvar har kommit till uttryck i utredningens 
förslag. vilket socialstyrelsen finner positivt. 

1.6 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Med tillfredsställelse konstaterar länsstyrelsen att den föreslagna lagstift
ningen i betydligt större utsträckning iin den nuvarande tar sikte p<i barnets 
biista i civilriittsliga sammanhang. 

1.7 Länsrätterna i Uppsala och Södermanlands län 

Linsriitten anser inte att utredningens förslag annat iin i detaljer utgör 
ntigonting principiellt nytt. De regler it. ex. fiiriildrnbalken och barna\'tlrds
lagen. som nu giiller. tillgodoser i allt väsentligt barnens riitt. Det :ir 
emellertid sannolikt att lagreglerna inte alltid tilliimpas p{1 det siitt som 
lagstiftaren tiinkt sig. Skiilen till detta kan vara m{1nga. En bidragande orsak 
kan vara bristen p;'i resurser im.H11 t. ex. sociala centralniimnderna. En viktig 
orsak iir ocks~t den bri..,tande hiinsyn till barnets biista som fiiriildrar ofta 
visar. niir de befinner sig i konfliktsituation. 

En grundliiggamk förutsiittning för att barnets riitt sbll kunna tillvarat;1s 
mi1ste änd;i till sist vara de vuxnas attityder till barnen och fiirst;1elscn för 
deras bcl1l1\'. !\fanga av de problem sum utredningen berör. hiir enligt var 
mening samman med den brist p{1 kunskap om barnet och barnets hclHn·. som 
mi111ga n1xna har. Miijlighetern;1 att genom nya lagregler foriindra detta b\ir 
inte iivcrdrivas. Diircnwt kan en flirbiittrad informatinn nch r;·1dgi\'ning 0111 

redan nu giillandL' regkr \·ara mycket hetydelsdull. libom t'l! biittrc 
utnyttjande ;I\· de harn;l\·i1nlande rcsursn st1m rnns ho_, snci;il- och 
harnavi1rdskonsulenterna pi1 liinsstyrclsen. 
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Det är sjutvklart att det ocks<"i inom det barnav{1rdande området finns Bilaga 3 
behov av ökade resurser. !'vkd den knapphet pti resurser. som nu finns. bör i 
stiillet eventuella förbiittringar genomföras inom den nuvarande organisa-
tionen. 

Med hiinsyn till vad sålunda anförts finner liinsrätterna att utredningens 
förslag i de delar som berörts endast i n~igra enskilda detaljer bör föranleda 
förändring i giillande lagstiftning. 

l.8 Barna,·årdskonsulcnterna i landet 

Landets barnav;lrdskonsulenter har samriltt och enats om följande 
yttrande. 

1 luvudprinciperna i betiinkandct hälsas med tillfredsställelse. "Barn har 
rätt till ..... är cnkc,lt och klart framhiivt i ~ I. Flirlindringen av namnet 
"Föriildrabalken" till "Barn- och föriildrabalken" markerar L'ntydigt- att 
barnets ställning har lyfts fram i lagstiftningen. Förslaget. att barn skall ha 
partställning oavsett {tider i m;ll och ärenden enligt kap. 6 BFB är en viktig 
och glädjande reform. Barnens r[itt att erkiinnas som sjiilvständiga individer 
har äntligen vunnit insteg i lagstiftningen. 

1.9 BarnaYärdskonsulenten i Jämtlands län 

Betiinkandet innL'hiiller mycket som förbiittrar och förstärkn barnens 
riittsliga stiillning. Barnens position flyttas fram pil ett siitt som vi tidigare 
aldrig sett diskuteras dler bli förankrat i lagstiftningen. men som mänga av 
oss kiint behov av och liingtat efter. Giillande rätt behandlar inte barnen som 
de sjiilvständiga individer vi med dagens synsiitt ser dem. Det kan inte 
ifragasättas att FB lir i behov av iindring pit flera viktiga punkter. 

Utredningen iir av skiftande kval i te. I det stora hela resonerar utredningen 
klokt och nyanserat om barns behov och riittigheter och kring det 
psykologiska samspelet mellan barn och föriildrar. '.\fan sHtr fast att barn iir 
sjiilvstiindiga individer med egna behov och försöker att anpassa lagreglerna 
efter några av barnens grundliiggande behov. Flera av utredningens 
lagförslag syns ocksä viilbetiinkta. Utredningens svagheter ligger friimst i att 
man inte helt lyckats anpassa olika psykologiska resonemang till den 
praktiska och juridiska verkligheten. 

I. IO Skoliiverstyrelsen (SÖl 

Betänkandet berör inte direkt SÖ:s ansvarsomri1ck. Indirekt iir emellertid 
de fdgor som behandlas i betänkandet av stor betydelse för verksamheten i 
skolan. eftersom de rör relationerna mellan föriildrar och barn och diirmed 
förutstittningar för att barnen skall kunna fa en trygg !ilfvaro. Fiirst niir barn 
fatt sina primiira behov av trygghet och omv{1rdnad 1illgock1sedda. kan de ta 
emot kunskaper och fungera i gemenskap med andra miinniskor. Detta iir 
utgi'u1gspunkt..:-n fiir de synpunkter SÖ anför i det följande. 
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1.11 Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Utredningens uppgift har enligt direktiven varit "att undersöka i vilka fall 
och pä vilka sätt barns intressen och behov hör tillgodoses hiittre iin f. n. 
genom föreskrifk'r som - huvudsakligen inom ramen för lagstiftningen i 
övrigt - sär~kilt tar sikte på barnens rätt". Särskild uppmiirksamhet borde 
därvid främst ägnas reglerna om vfmlnad och umgiingcsriitt samt överflytt
ning av barn. I övrigt har utredningsuppgifterna inte närmare preciserats i 
direktiven: i det väsentliga har det i stället övcrl<ltits :'1t kommitten att "sjiilv 
kartliigga problemområdet och ange i vilka ämnen lagiindringar bör komma 
ifråga". I en första etapp borde kommitten enligt direktiven "inrikta sitt 
arbete pi\ att mera diskussionsvis presentera olika uppslag och förslag till 
lösningar. gärna i form av alternativ", varefter framlagda synpunkter och 
förslag borde remissbehandlas. Enligt direktiven skulle en sädan arbetsme
tod göra ''det möjligt för kommitten att tillgodogöra sig erfarenheter och 
synpunkter från betydligt fler instanser än som rimligtvis kan delta i sjiilva 
utrcdningsarbetet. Samtidigt kan förfarandet stimulera den allmiinna 
debatten i de viktiga fri1gor som det här rör sig om". 

Utredningen om barnens rätt har i sitt andra dclbctiinkande följt den 
utredningsmodell. som föreslagits i direktiven. 

Rent principiellt är fakultetsnämnden positiv till att man i vissa fall 
använder en utredningsmodell, som innebär att utredningen för tillfälle att 
tillgodogöra sig synpunkter friin olika remissinstanser innan slutligt förslag 
framlägges. Emellertid kan en sådan utredningsmodell leda till att en del av 
utredningsarbetet överviiltras på redan arbetstyngda remissinstanser. Det 
vore därför enligt fakultetsnämndens mening viirt att undersöka om man inte 
skulle kunna pf1 ett mera rationellt sätt uppna det cfterstriivande mfilet. dvs. 
att utredningen för tillfälle att ventilera sina förslag innan den fattar slutlig 
sttmdpunkt. En metod skulle kunna innebära att utredningen pii ett tidigt 
stadium av sitt arbete skisserade sina förslag och att det sedan anordnades 
"hearings" med företriidare för olika instanser. Genom en si1dan arbetsme
tod skulle bl. a. mindre fruktbara förslag kunna avföras fran vidare 
diskussion på ett tidigt stadium och utredningen erhålla biittre möjligheter att 
sj;ilv ing<lende penetrera siidana förslag. som vunnit mera allmän anslut
ning. 

Utredningen har helt i enlighet med direktiven anviint tekniken att i flera 
fdgor presentera biidc huvud- och alternativförslag. Det uppges att samma 
vikt skall tillmätas alternativförslagen som huvudförslagen. I princip har 
samtliga ledamöter stiillt sig bakom b~kla typerna av fiirslag. (Se dock s. 182). 
Dessutom har det gängse systemet med reservationer och siirskilda yttranden 
fr{m namngivna ledamöter brukats. 

Fakultetsniimnden finner tillviigagiingssiittet. i vart fall si1dant det utförts i 
detta betänkande. mindre lyckat. Vissa alternativförslag iir djiirvare. andra 
försiktigare iin röpektive huvudförslag (ex. automatiskt gemensamt föräl
draansvars. I.+ och barnets takriitt s. 19). 1 vissa fdgor ligger huvud- och 
alternativförslag mycket niira varandra (ex. ömsesidig umgiingesriitt s. 15 ). 
De sakliga skillnaderna mellan alternativförslag och reservationer respektive 
siirskilda yttranden iir i flera fall subtila (ex. barnets raleriitt s. 19 och s. 187). 
I stort sett utgör innehi11let i de med olika tåniska termer rubricerade 
förslagen variabler pf1 vissa grundliiggande tankcgilngar snarare iin uttryck 
för skilda och inbördes kontroversiella iclecr. 

fiirutnm att framställningssättet gör betänkandet svi1rövcrski1dligt ger det 

Bilaga 3 
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ett bedriigligt sken av fullstiindig materialredovisning. I sjiilva verket har man Bilaga 3 
varit restriktiv vid redovisning av material som inte stiimmer med de egna 
tankegångarna. Som exempel kan nämnas den korta hänvisningen till den 
viktiga och omfattande debatt om de biologiska fiiriildrarnas siirstiillning i 
vårdnadsmål som fördes i slutet av 50- och början av 60-talet och ingiiende 
behandlats av JO bl. a. genom remissförfarande. (JO:s ämbetsberiittelse 
I 962 s. 28 ff). 

Själva grundiden i betänkandet att behandla barnet som sjiilvständig 
individ k<rn reservationslöst stödjas. f'dgan gäller emellertid hur detta skall 
ske i förhällande till vårdnadshavare. i första hand föriildrarna. Relationen 
mellan föriildrar och barn har en påtaglig dagsaktualitet för m[mga 
människor och ett ställningstagande till balansen av inbördes riittigheter och 
skyldigheter grundas ofta pil kulturella och religiösa ;'1sk{1dningar. Det finns· 
en djupdimension i de problem som betänkandet angt1r som iir mycket 
påtaglig. Fakultetsnämnden vill framh<llla att denna djupdimension stiiller 
stora krav pil lagstiftning inom omrf1det. Dessa krav ;ir särskilt sv{1ra att 
uppfylla vid utarbetande av processuella regler och flertalet av de regler 
utredningen föresi<1r ändrade är processuella. 

Fakultctsniimnden är kritisk mot det sätt pä vilket utredningen tycks ha 
g<ltt till viiga i detta avseende. Det förefaller som om de processtekniska 
reglerna. exempelvis de betriiffandc taleriitt och umgiingesrätt. har blivit 
applicerade i efterhand. Men om inte de processuella reglerna är inordnade 
så att de ideologiska övervägandena slår igenom i rättegimg och vid 
verkstiillighet stannar förslaget vid retorik. 

Utredningen synes icke ha varit medveten om den progressiva utveckling 
av riktlinjer av relevans för utredningens iimne som iig:t och äger rum genom 
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg liksom genom 
den därtill anknutna Europeiska Kommissionens verksamhet. Det centrala 
stadgandet är här Art 8 i den Europeiska konventionen (SÖF 1952:3'1 etc.) 
vars stadgande om rätt till skydd för familjeliv tolkas genom Strasbourgor
gancn s{1 att numera en tjugofemi'trig praxis föreligger av omedelbar 
betydelse för de till Europakonventionen anslutna staternas rätt. Utredning
en borde beaktat denna praxis vid utformningen a\' sitt förslag. 

Betänkandet innehi1ller ett stort antal förslag som inte har berörts i detta 
yttrande. Fakultetsniimnden utg;'tr emellertid fdn att ett förnyat omfattande 
utredningsarbete mästc ske innan ett slutligt förslag om ändring av 6 kap. FH 
kan presenteras. Innan sä sker bör närmare analyser göras bl. a. av barnets 
situation di1 föriildrarna har gemensam v:"irdnad och inte bor tillsammans 
samt av behovet av integritetsskydd för barnet. En djupare penetrering av 
omddet skulle kanske ge till resultat ett frirslag om samordning av 
bestämmanderiitten öwr barnet i personligt och ekonomiskt avseende. 

1.12 l'.ppsala universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Utrcdningsförslagen utgär frän en förtjiinstfull analys. grundad p~ 

moderna barnpsykologiska rön. av barns grundliiggande behov och av 
föräldraansvarets lämpliga utformning i allmänhet. !\fot bakgrunden härav 
framliiggs förslag beträffande st(irre eller mindre födindring.ar av fkrtalet av 
föräldrabalkens regler om vt1rdnad. f'akultetsniimnden kan instiimma i 
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utredningens grundläggande värderingar om lämpligheten av att i ökad grad Bilaga 3 
beakta barns behov. Denna grundläggande inställning ger emellertid inte 
utan vidare svar på alla de frt1gor. som utredningen diskuterar. Olika 
delfrtigor kan aktualisera särskilda. rättspolitiska och rättstekniska hiinsyns-
taganden.' vilka gör att det kan råda delade meningar om iitskilliga av 
utredningens förslag. även om det finns anledning att ha en positiv 
gnmdinstiillning till betänkandet i dess helhet. Utredningen har ocksä pa ett 
uppslagsrikt sätt fört fram olika. nya lösningar. delvis i form av alternativa 
förslag. Alla frågor. som diskuteras. torde emellertid inte ha samma sociala 
betydelse. Den socialt betydelsefullaste förändringen giiller möjligen försla-
get om införande av samradssamtal. när föräldrar iir oense om fördelningen 
av vardnaden. Möjligheterna att i övrigt pi1verka föräldrars attityder genom 
utformningen av själva lagreglerna. är antagligen begränsade. För uppnE1en-
de av de mål som utredningen eftersträvar. iir det darför iinskviirt att en 
allmän förståelse för barns situation skapas genom föriildrautbildning och pa 
andra siitt. 

Fakultetsnämnden vill allmänt också framhålla. att förslaget till lagtext i'ir 
svåröverskådligt och ganska invecklat samtidigt som en del enskilda lagrum 
skulle kunna utformas klarare. Konkreta påpekanden av detta slag kommer 
att göras i det följande. 

1.13 Uppsala universitet, familjcforskningsgruppen vid sociologiska insti
tutionen 

Utredningen för fram barnets bästa som det grundläggande motivet vid en 
reviderad lagstiftning om relationen mellan barn. dess föräldrar och 
vårdnadshavare. Familjeforskningsgruppen ser ingen anledning att för sin 
del ha avvikande uppfattning om de slutsatser utredningen kommer fram till 
annat än beträffande vissa detaljer. Även detaljer kan dock vara synnerligen 
betyde lscfulla. 

1.14 Högskolan i Örebro 

Med den uppliiggning betänkandet fött - med en rad alternativa förslag -
kan det i vissa delar vara svårt att avgöra efter vilka linjer utredningsmajo
riteten önskar fä till stånd en förändring av aktuella rättsrcgler och detta 
leder till att remissyttrandet bitvis kan förefalla viil utförligt. 

Strävan efter korthet och stringens leder samtidigt till att det kan förefalla 
som om vissa avsnitt i betänkandet lämnats obeaktade. Utformningen av 
yttrandet paverkas naturligtvis av utredningens önskemål att få iill sti'md en 
allsidig diskussion innan den slutliga lösningen bestäms. 

Om ej annat anges ansluter sig dock styrelsen till de resonemang 
utredningsmajoriteten för och till de förslag den presenterat. 

Genomförande och tillämpning m· lagförslaget 

Vissa av de brister i gällande riitt, som utredningen pekar p;i i betänkandet. 
anser styrelsen så allvarliga att skyndsamma lagiindringar och/eller ändringar 
i radande praxis hos domstolar och socialniimnder krävs. Detta gäller t. ex. 
reglerna om överförande ;n· vi\rdnaden (fiiriildraansvaret) till annan person 
iin barnets biologiska föräldrar. Det gäller utgångspunkten för prövningen av 
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var v:hdnaden (föriildraansvaret) ska ligga och om umgängesrätten ska Bilaga 3 
medges dvs. att denna också i realiteten skall vara "'barnets bästa" och ej 
styras av de relativt fasta och till stor del på föriildrarätten grundade 
presumtioner som påstås bestämma rättstillämpningen i dag. Även de 
föreslagna reglerna om obligatoriskt remissförfarande (underrättelseskyldig-
het till socialniimnden) i vårdnadsmål hör hit. Samtliga ej kostnadskrävandc 
reformer. 

Följden av att vissa frågor bryts ut för skyndsam behandling för inte 
medföra att de övriga förändringarna uteblir. då iiven de är angelägna. även 
om förhållandena i dessa fall medger den tidsutdräkt som följer av ytterligare 
överväganden. 

Om man - som utredningen gör - brukar den i dag helt dominerande s. k. 
syntetiska lagstiftningstekniken blir behovet av utförliga förarbeten bctydan
ck och möjligen kunde betänkandet varit något fylligare. Det framstår dock 
som mycket positivt att utredningen inte låst sig vid bestämda ståndpunkter 
och tekniska lösningar. då detta skulle kunna medföra att tillämpningen inte 
blir så stelbent som den nuvarande. Samtidigt råder inte någon tvekan om 
utredningens huvudtanke - att större hänsyn i framtiden måste tas till 
barnens intressen. Styrelsen ansluter sig till betänkandet under den 
förutsättningen att denna grundläggande tanke härs vidare i lagstiftningsar
betet. 

Med den moderna lagstiftningsteknikcn följer emellertid ocksä att den 
praxis som utvecklas får en mer självständigt normbildande funktion. I detta 
perspektiv blir reglerna om barns partställning och rätt till barnombud 
kanske lika angelägna. som de regler som tidigare nämnts. 

Grundreglerna för vårdnaden (föräldraansvaret) och umgängesrätten 
tillhör dem som styrelsen menar bör reformeras, även om reformeringen tål 
att skjutas något. Samma sak gäller reglerna om överlämnande av barn och 
överförande av bcslutsriitten i hithörande frågor frfm förvaltningsrättsorga
nisationen till de allmänna domstolarna. 

När det gäller dessa frågor delar styrelsen inte helt utredningens åsikter. 
Styrelsen menar också att man i anslutning till frågan om överförande av 
beslutsrätten bör pröva möjligheten att inarbeta reglerna om tvångsvård av 
barn i de s. k. miljöfallen i föräldrabalken (barn- och föräldrabalken) och 
därvid överföra även dessa beslutsfunktioner från länsrätten till tingsriittcn. 
En så genomgripande reformering kräver dock ytterligare utredningsarbete 
och som tidigare framhållits bör just dessa regler ändras redan nu - en 
ändring som styrelsen ser som ett steg i rätt riktning och inte som en slutgiltig 
lösning. 

Vid avfattande! av remissvaret har styrelsen utgf1tt från att den föreslagna 
lagen med särskilda bestämmelser om värd av unga. som ingår i Prop. 
1979/80: I ('"Om socialtjänsten") kommer att antas av riksdagen i de delar 
som är av intresse här. 

J.15 Statens invandrarvcrk (SIV) 

Statens invandrarverk (SIV) instämmer i syftet med utredningens förslag 
om att stärka barns rätt. om att föräldrar skall ha ett gemensamt ansvar för 
sina barn och att vårdnads- och umgängesrättsfragor skall lösas i samförst{md 
mellan föräldrar med utgångspunkt från barnets biista. 
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Generella synpunkter 

Utredningen säger att alla beslut skall utgå från vad som är barnets bästa, 
men man går inte närmare in på frågan om vem som avgör vad som är barnets 
bästa eller när och hur barnets vilja blir avgörande. SIV anser att det är 
viktigt med fortsatt debatt och utredning i dessa fr[igor. 

I all lagstiftning som rör barn och familj krävs särskilda överväganden om 
vad förslagen kommer att innebära för invandrarbefolkningen och vilka 
siirskilda åtgärder som behövs för att föreslagna förbättringar skall nå fram 
och vara till gagn för invandrarbarnen. 

SIV begränsar sitt yttrande till de punkter i förslaget. som vi uppfattar vara 
av särskilt intresse ur invandrarsynpunkt eller som kan kräva särskilda 
överväganden. 

Befolkningsstrukturen i Sverige har föriindrats genom invandringen. Vart 
fjärde barn som föds i landet i dag har en eller två föräldrar med annat 
ursprungsland än Sverige. Vid sekelskiftet beräknas detta gälla vart tredje 
barn. 

Utredningen utgår från den svenska normalfamiljen och den officiella 
svenska synen på barn och barnuppfostran. Barnuppfostran är inte något 
entydigt begrepp ens för infödda svenskar. Sociologen Rita Liljeström visar i 
"Uppväxtvillkor·· att uppfostringsmönster är socialgruppsbundna. Hon 
säger att föräldrar från socialgrupp 111 i sin fostran Higger större vikt vid 
lydnad. Barnen får tidigt del av sina föräldrars situation att inte kunna 
påverka andra och inte fä del av andras bevekelsegrunder. 

lnvandrarföräldrar tillhör till överviigande del socialgrupp 111. Många av 
dem har en osäker ställning på arbetsmarknaden och dålig kunskap om 
svenskt samhiillsliv. De har i ännu högre grad än motsvarande svenska 
föräldrar upplevelsen av att inte kunna påverka sin situation eller sin 
omgivning. Många av dem kommer dessutom från samhällen med en helt 
annan syn på familjen och förhällandet föräldrarätt-barns rätt. 

Av de barn som är föremål för tvångsåtgärdcr enligt barnavårdslagen 
kommer en övervägande del från socialgrupp III. Enligt rapporter från olika 
kommuner i landet är en oroande stor och ökande andel av dessa barn 
invandrarbarn. lnvandrarbarn har också i ett flertal fall placerats i 
svenskspråkiga fosterhem med olyckliga följder för den fortsatta föräldra
barnkontaktcn. 

lnvandraräktenskap utsätts i samband med migrationsprocessen för stora 
påfrestningar. Barnen påverkas i skolan och av kamrater av svenska 
värderingar och försvenskas i föräldrarnas ögon på ett sätt som kan skapa 
konflikter i familjen. 

Rams rätt 

Utredningen har i detta betänkande närmast behandlat barns rätt i 
förhållande till föräldrars rätt. Barns rätt kan ses ur ett vidare perspektiv och 
avse ett samhälle som bättre tillgodoser barns och föräldrars behov. SIV 
anser att invandrarbarns rätt skulle häst tillgodoses genom att invandrarfö
räldrar för den trygghet och förankring i det svenska samhället. som skulle 
göra det möjligt för dem att fungera bra som föräldrar för sina barn i Sverige 
och sjiilva tillvarata sina barns rätt. 

Skall utredningens förslag fä någon positiv betydelse för invandrarbarn 
kriivs att de föreslagna stödMgärderna anpassas till olika invandrargruppers 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 

Bilaga 3 
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behov. I dagens läge kan t. ex. invandr arfamiljer och invandrarbarn i kris Bilaga 3 
inte få stöd fr[m familjerådgivning och PBU därför att det saknas personal 
med adekvat utbildning som också har språk- och kulturkompetens. H1r inte 
barn och föräldrar inom olika invandrargrupper tillgång till de föreslagna 
stöd åtgärderna riskerar vi att '"överflyttning av föriildraansvar". enligt * 15 i 
l.agförslagct i likhet med tvangsparagraferna i barnavårdslagcn. kommer att 
användas mer just i förhållande till resurssvaga föriildragruppcr. Föriildrar 
som samhällets stödåtgärder inte når fram till får samhället i stiillet stifta lagar 
för att skydda barnen mot. 

Många invandrarföriildrar liksom många resurssvaga svenska föräldrar har 
redan upplevt konfrontationen med det svenska samhället i frägor som rör 
barnen. Det är naturligt om dessa delvis känner det föreliggande lagförslaget 
som ett hot. 

Valfriheten 

Invandrarföräldrars rätt att behålla sin kulturs barnuppfostringsmönstcr 
skall respekteras. säger utredningen. Men, säger utredningen, om invand
rare har värderingar som är oförenliga med några av våra mest grundliig
gande värderingar, t. ex. fostran utan våld. bör det svenska synsättet prägla 
fostran. Det finns andra frågor än aga som kan kollidera med grundläggande 
svenska värderingar. Vem skall t. ex. bestiimma om tonårsflickor skall 
fortsätta sin skolgång eller stanna hemma och se efter smt1syskon? Vem skall 
bestämma när och med vem en flicka eller pojke skall gifta sig? Den svenska 
invandrarpolitiken har som delmål valfriheten - att heh{rlla sin kulturella 
identitet. Men det svenska samhället har givetvis grundläggande värderingar 
som är av betydelse för samhällets funktion och fortsatta utveckling och som 
måste godtas av alla som hor i Sverige. De förs vidare genom skolor och 
samhiillsinstitutioner. De kommer oeksä till uttryck i lagstiftning. 

En grundlagsfäst svensk värdering iir den om allas lika riitt och värde. Den 
ligger till grund hl. a. för lagstiftningen om jiimstiilldhet mellan män och 
kvinnor. men även till det här lagförslaget. som syftar till att stiirka barns 
rätt. 

Behandlas inte dessa frågor med varsamhet är det risk för att barn blir 
tillhyggen i en tvist om kulturers rätt att överleva och olika värderingars 
överliigsenhet. 

SIV har presenterat det föreliggande utredning.sförslagct för en referens
grupp sammansatt av representanter från olika invandrarorganisationer 1

• 

Ett referat av de synpunkter som framfördes av invandrarrepresentantcr vid 
detta tillfälle bifogas som bilaga. 

Bilaga 

Från invandrarreprescntanternas sida uttrycks farhågor för att lagförslaget 
kommer att ge upphov till konflikter mellan invandrarförilldrar och svenska 

1 Riksförhunckt Finska Föreningar i Sverige. JugpsJaviska Riksfiirhundet. Grekiska 
Riksfiirhundet. Turkiska Riksförbundet. Estniska Kommitt~n. Assyriska Flireningars 
Riksförbund i Sverige samt Immigrant-Institutet. 
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socialvårdsmyndigheter. Förslaget ansågs bygga på svensk samhällssyn och Bilaga 3 
svenska värderingar som det kommer att ta lilng tid för invandrarföriildrar att 
fö först;telse för. Man uttryckte också oro för att förslaget om att 
föräldrarätten i vissa fall kan överflyttas pa fosterföriildrar. innebär risk för 
att invandrarfamiljer splittras. Man pekade på att det redan finns erfaren-
heter av fosterhemsplaceringar av invandrarbarn som inneburit familjesplitt-
ringar. Ett invandrarbarn som placeras i ett svenskt fosterhem kan snabbt 
försvenskas och knyta an till fosterföräldrarna. Det har dels samband med 
språket. Fosterhemsplaceringen innebär också ofta att barnet kommer att bo 
bättre och att det kommer till en lugnare skola. Fosterföräldrarna har 
dessutom större prestige i skola och inför kamrater och kan bättre än 
föriildrarna bevaka barnets intressen. Alla dessa faktorer kan medverka till 
att barnet börjar se ned på och förakta det som föräldrarna står för. Man 
menade att det innebär att invandrare med personliga resurser att fungera 
bra som föräldrar ändå riskerar att förlora sina barn p<I grund av ett konstant 
underläge i alla kontakter med svenska myndigheter. Det framhölls också att 
0111 invandrarbarn m;'tste placeras i svenskt fosterhem skall det finnas en 
lagfäst rätt för barnet att genom särskilda åtgärder i form av hcmspråksun-
dcrvisning osv. få stiid för att kunna beht1lla sin spräkliga och kulturella 
siirart. 

1.16 Familjclagssakunniga 

Utredningen har p<'t ett förtjänstfullt sätt fört fram "barnets bästa" såsom 
ledstjärnan för en reviderad lagstiftning om de förhållanden mellan barnet 
och dess föräldrar som hittills sammanförts under begreppet vårdnad. 
Förslaget bygger härvidlag på de erfarenheter och rön som forskningen gjort 
under senare tid och som skickligt utnyttjats när utredningen förklarar vad 
som numera i olika av lagen behandlade situationer bör inläggas i uttrycket 
'"barnets bästa··. Utredningen har diirigenom lagt en mycket god grund för en 
reformering av vårdnadsrcglcrna. 

Det är enligt vår mening vidare en lovvärd strävan att utredningen så 
uttryckligt betonar båda föräldrarnas ansvar för barnet och söker i lagen 
undvika en systematik som i fall av särlevnad lägger ansvaret uteslutande hos 
den ene. Utredningen går här vidare på den väg mot ett utvidgat gemensamt 
ansvar som beträddes genom 1976 ftrs lagstiftning. Sakligt och terminologiskt 
kan förslaget diskuteras och vi äterkomcr till detta i det följande. De vid 
sidan av huvudförslaget redovisade alternativa förslagen visar för övrigt att 
även bland utredningens egna ledamöter förelegat olika uppfattningar om 
hur Hmgt man för närvarande kan ga. Den valda färdriktningen iir emellertid 
tveklöst den rätta och de erinringar vi kommer att framföra gäller inte så 
mycket malen som medlen. 

Alternativa förslag framläggs på flera viktiga punkter. I vissa fall är 
alternativen till utredningens huvudförslag flera och representerar tillsam
mans med gällande rätt en prov karta på de uppfattningar som för närvarande 
dominerar debatten i vårdnadsfrågor. Tillvägagfmgssättet har den fördelen 
att remissinstanserna genom att taga stiillning till konkreta förslag får 
anledning att allsidigt yttra sig i beri\rda frågor. Utredningen presenterar 
emellertid de olika alternativen huvudsakligen genom att ange de särskilda 
fördelar som följer med varje enskilt alternativ och ni\gon samlad värdering 
av fördelar och nackdelar med olika alternativ såsom grund för utredningens 
egen huvudstandpunkt görs inte i betänkandet. Tekniken ställer stora krav 
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på läsaren. Förhoppningsvis skall ett av utredningens förverkligade mål - att Bilaga 3 
framlägga förslaget under det internationella harnaåret - innehiira att det 
därunder ökade intresset för vårdnadsfrågor tas tillvara till gagn för 
Iagstiftningsärendet och kompensera det av utredningen angivna förhällan-
det att arhetet skett under tidspress (s. 42 f). I frägor där utredningen över 
huvud inte framlagt något förslag har vi dock inte sett som vår uppgift att 
komma med synpunkter, även om utredningens huvudförslag synes aktua-
lisera ytterligare åtgärder. Vi syftar på sådana frågor som följdändringar i 
andra halkens kapitel än de berörda (t. ex. 7:2 och 11: 1) och särskilda 
iivergångsbestiimmelser. 

1.17 Rättegångsutredningen 

Vi begränsar i huvudsak vårt yttrande till processuella frågor. Vi utgi1r 
diirvid från att tvister om föräldraansvar, umgängesrätt och överlämnande av 
barn skall handläggas av allmän domstol. i stort sett inom ramen för 
tvistemålsprocessen. och att de i betänkandet föreslagna materiella reglerna i 
barn- och föräldrahalken (BFB) skall gälla. Därmed är inte sagt att vi iir 
övertygade om att detta är den lämpligaste lösningen av föreliggande frågor. 
Man kan t. ex. ifrågasätta om de nuvarande institutionella formerna för 
handläggning av frågor om föräldraansvar. överlämnande av barn m. m. 
horde omprövas mera förutsättningslöst än vad utredningen om barnens riitt 
har gjort. 

1.18 Stockholms sociala centralnämnd 1 

Inledningsvis bör framhållas att socialförvaltningen ställer sig positiv till 
huvuddragen i utredningens arbete. Den nuvarande föriildrahalken utmiirks 
av ett starkt hävdande av föräldrarätten dvs. föräldrarnas rätt till sina harn. I 
betänkandet läggs förslag som utgår från en ny principiell syn, nämligen att 
det är barnets rättigheter som skall vara det primära. Åtgärder skall endast fri 
vidtas om de är befogade utifrån barnets bästa. I förslaget till lagtext har 
utredarna bemödat sig om att ordval och formuleringar skall ha en 
attitydpåverkande funktion i riktning mot att stärka harnets ställning som 
rättssubjekt och självständig person. Sålunda har begreppen föräldrabalk 
och vårdnad utmönstrats och ersatts med barn- och föräldrabalk respektive 
föräldraansvar. 

Gällande lagstiftning öppnar möjligheten för en passiv och ointresserad 
förälder att dra sig undan annat ansvar än ekonomiskt underhåll. I elen m~111 
begreppsändringen kan åstadkomma en allmän attitydförändring i samhället 
innebärande en ökad medvetenhet om vikten av att föräldrar aktivt 
engagerar sig i sina barn är detta givetvis positivt. Möjligen är utredningen 

I Som sociala centralnämndens yttrande har överlämnats och åberopats el! tjänsteut
låtande från socialförvaltningen. Utlåtandet har utarbetats vid sociala avdelningen 
efter diskussioner i en särskild för ändamålet bildad arbetsgrupp 1m:d representanter 
frfm berörda arbetsenheter inom avdelningen. Betänkande! har iivcn diskuterats i 
grupparhetsform vid en heldagskonfcrcns med omkring 150 socialarbetare och med de 
bäda sekreterarna från utredningen om barnens rätt niirvarandc. Till sociala 
centralnämndens yttrande har fogats en reservation och tvi1 särskilda yttranden. vilka i 
denna remissammanställning redovisas i anslutning till de punkter vartill de hör. 



Prop. 1981/82:168 37 

väl optimistisk niir det giillcr möjligheterna att pilverka en ointresserad Bilaga 3 
förälder att pataga sig ett aktivt föriildraansvar för ett oönskat barn. 

I kapitd 2. Allmiinna överväganden gör utredarna en rapsodisk genom
gäng av samhällsutvecklingcn i Sverige under de senaste 50 åren och 
konstaterar att den giillanck föriildrabalken dåligt harmonierar med det 
nuvarande samhället. Barnets situation i dagens Sverige är helt annorlunda 
iin för 50 år sedan. 

Verkligheten i dag ser otvivelaktigt helt annorlunda ut - det materiella 
viilstf1ndet hart. ex. ökat - men det antyds inte att utvecklingen från barns 
synpunkt ocksä kan ha haft negativa sidor. Hur har t. ex. det emotionella 
klimatet förändrats? Hur ser storstadsbarnets verklighet ut i dag? Vad 
innebiir den stora invandringen till Sverige och hur ser invandrarbarnens 
verklighet ut'! Sådana fr{1gor berörs knappt i utredningen. 

Dessa inledande inviindningar för inte undanskymma det faktum att 
förvaltningen i huvudsak betraktar utredningens förslag som en angelägen 
reform. I det följande granskas utredningsbetänkandet kapitel för kapitel. 
Kapitlen 1-4 som behandlar utredningsdirektiven, utrcdningsarbetet, all
männa överväganden. viss motsvarande utländsk rätt och barns behov 
lämnas dock okommenterade utöver vad som anförts i denna inledning. 

Reservation c r fr{m andra vice ordföranden Göran Åstrand (m) och 
ledamoten Giiran Ericsson ( m) samt tjiinstgörandc suppleanterna Margareta 
Hedelius (m), Anders Nordin (m) och Louise du Rietz-Svenson (m) som till 
remissens besvarande beslutade överlämna och i huvudsak åberopa förvalt
ningens tjänsteutlf1tande samt anföra: 

··Det måste förutsättas att utredningens förslag skall kunna genomföras 
inom tillgängliga kostnadsramar genom att andra arbetsuppgifter minskar i 
omfattning. Om utredningens förslag slutligen utformas så att detta inte blir 
möjligt måste staten tillskjuta medel för att täcka de ökande kostnader-
na."' 

1.19 Göteborgs sociala centralnämnd 1 

De överväganden som görs och förslag som lämnas i betänkandet 
tillgodoser i hög grad önskemål som Hinge funnits att stärka barnens rätt. 
Utredningen betonar vikten av att de fr!1gor som behandlas blir föremål för 
en allsidig diskussion innan den slutliga lösningen bestämmes. Intentionerna 
i utredningen är att se barnet som en individ med egen rätt och ge möjligheter 
att tillgodose den rätten. Som en röd tråd genom utredningen går också 
uppfattningen att barn själva bör vara med och ha inflytande i frägor som rör 
dem. dock givetvis i förhållande till deras ålder och mognad. En annan viktig 
utgångspunkt är att barn bör ha samma ställning oberoende av om deras 
föräldrar är gifta eller ogifta. Därför föreslår man lagändringar. som gör det 
möjligt för de flesta föräldrar att ha gemensamt föräldra<!nsvar. "Barn har 
rätt till håda sina föräldrar". Man ger i utredningen i allmänhet ett 
huvudförslag och ett eller flera alternativförslag. 

I Sociala cent ralniimnden har som eget yllrande c\versiint ett inom [örvaltningcns 
kansliavdelning uppriittat tjänstcutli1tande, tillstyrkt av socialdircktören. Samtliga 
socialavdelningar har getts mi>jligheter att lämna synpunkter på utlåtandet. Särskilt 
samr[1d har iigt rum med [amiljcriit1sscktionen och juridiska byrim. 
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1.20 Malmö sociala centralnämnd 

Förändringar av samhällsstrukturen, könsroller, normer och ekonomi 
under 1970-talct har bidragit till att familjebildningcn iindrat karaktiir. 
Antalet skilsmässor uppg:'1r nu till hälften av antalet ingilngna iiktenskap. Allt 
tkr viiljcr att sammanbo och andelen barn till icke gifta föriildrar har mer iin 
fördubblats och är nu ca 35 % . Betydligt fler barn än tidigare kommer att 
utsättas för separationskriser och ha relationer till och kontakt med föräldrar 
som lever åtskilda och med styvföräldrar. Under senare är har vi fött vidgade 
kunskaper om barns villkor och behov. 

Lagstiftningen inom familjerätten har under 1970-talet striivat efter att 
likställa barn till ogifta och gifta föriildrar och alltmer framhäva faderns 
betydelse för barnet. Föräldrabalken får i sin nuvarande utformning anses 
hävda en stark föräldrarätt. Utredningen avser att skapa en biittrc balans 
mellan barns och föräldrars behov, rättigheter och skyldigheter. vilket redan 
anges i den föreslagna beteckningen "Barn- och föräldrabalken". Lagstift
ning brukar oftast bekräfta ett redan hcfintligt beteende i samhället. Detta 
förslag till lagstiftning iir emellertid framsynt och avser att pavcrka 
människors attityder. 

Sammanfattningsvis finner nämnden att förslagen i hetänkandct i huvud
sak tillgodoser den angelägna målsättningen att stärka barnens riittigheter 
vid familjeriittsliga konflikter. I vissa stycken anser niimnden att ytterligare 
utredning är nödviindig innan reformer genomförs särskilt vad avser 
möjligheter att vid långvariga fosterbarnsförhållanden överflytta föräldraan
svaret till fosterföriildrarna och förslaget att mot föräldraansvarigs vilja 
förordna särskild "'kontaktperson". 

1.21 Botkyrka sociala centralnämnd 1 

Allmiillt om utredningen och dess ai·griinsning 

I en motion 1975/76: 1111 i riksdagen yrkades att man i en arbetsgrupp 
borde se över hela området för barns rättsliga ställning. Detta med anledning 
av riksdagens hehandling av ny lagstiftning om faderskap och vårdnad. 
Utredningen har även haft som uppgift att presentera alternativa förslag till 
lösningar. Främst skulle man se över reglerna för vårdnad och umgiingesrätt 
samt övcrliimnande av barn. Den har lämnat ett huvudförslag med lagtext 
och en del alternativa lösningar utan lagtext. Förslaget rör endast födda barn, 
och hur viktigt det än kan vara att även det ofödda barnets riitt tas tillvara 
anser utredningen sig inte ha hunnit ta med den problematiken. lnom en del 
avsnitt har utredningen utgått ifriin den sociala vårdlagstiftning som 
förekommer i rcgcringspropositionen om socialtjänsten. Man har ocksa 
tiinkt sig att vid ett senare tillfälle inom utredningen ta upp fr<lgor rörande 
internationella adoptioner, fosterbarn m. m. Den attitydföriindring som 
hehövs för att stärka harnets rilttsliga stiillning mot vuxna sker inte bara 
genom lagstiftning, utan ocksä genom information. råd och stöd samt 
utbildning. 

1 Sociala ccntralniimndcn har som t'gt't vttrandc översiint en inllm soci;tlknntoret 
uppriittad tjänsteskrivelse. 

Bilaga 3 
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Hur det skall ske har man berört riitt allmiint inom avsnitten eller inte alls. Bilaga 3 
Själva utredningen är i sig själv attitydpäverkande. Föräldrabalken föreslås 
heta barn- och föräldrabalken (HFB ), i syfte att spegla dess innehåll. Den har 
ett avsnitt om grundläggande behov hos barn, som genomsyrar själva 
lagförslaget på olika sätt. Utredningen har många bra konkreta förslag till 
förbättringar. men den har också liimnat en del obearbetade frågeställning-
ar. 

Sammanfattning 

- Registreringen för gemensamt föräldraansvar bör ske automatiskt sedan 

faderskapet fastställts. 

- Lagstiftningen bör. anvisa en skyldighet för föräldrarna att inställa sig för 

samarbetssamtal. 

- Vid handläggning av remisser från domstolen beträffande interimistiskt 

beslut om barnets bostad är de föreslagna tidsramarna för snäva. 

- Utredningens förslag om vidgad tjänstemannadelegation i yttranden till 

tingsriitterna avseende föräldraansvar och umgängesrätt saknar tillräckliga 

motiveringar. 

- Vid upplösning av gemensamt föräldraansvar fön:sli'is en betänketid pa 6 

månader även för de som inte iir gifta, vilket är väsentligt för att förhindra 

förhastade beslut. 

- Fosterföräldrarnas möjlighet att fä föräldraansvaret överfört på sig vid 

langa fosterhemsvistelser. iivcn utan att de föriildraansvariga har missbrukat 

sitt ansvar, stödjer socialkontoret principiellt. men känner viss tveksamhet 

om inte den här möjligheten skapar onödig oro vid fosterhemsplacering

ar. 

- Utredningen bör återkomma i frågan om hävande av föräldraansvar vid 

barns sammanboende under äktenskapsliknande former före 18 års ålder. 

- Niir det gäller barnets rätt till umgiinge med fostcrföräldrar. bör den 

möjligheten finnas med i lagtexten. även när de biologiska föräldrarna 

lever. 

- Förslaget att överföra handliiggningen av ärenden rörande vcrkstiillighet 

av dom eller beslut enligt Föriildrabalken 21 kap. fr{111 länsriitten till allmän 

domstol iir riktigt. 

- Utredningens förslag om hämtning av barn vid tvister om föräldraansvar 

och umgiingesriitt bör utgå ur lagförslaget. 

- Socialkontoret stödjer utredningens principiella och konkreta förslag om 

barnombud. men saknar motsvarande bestämmelser i samhällsv{1rdsiiren

dl'n. 

- Förutsattningarna fiir att utse s. k. kontaktperson iir alltför vagt 

formulerade. 
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- Barnombudsman bör inriittas men utredningen bör utveckla fr{lgan om Bilaga 3 

antal. arbetsuppgifter. organisatorisk tillhörighet och huvudmannaskap. 

-Även om det ter sig svårt att heltäckande överblicka de olika 

lagförslagens effekter innebiir de ändrade bestiimmclserna i nuläget icke 

obetydliga kostnadsökningar för kommunen. 

t .22 Gotlands kommuns sociala centralnämnd 1 

Värdnadsgruppcn vid Gotlands Kommuns sncialförvaltning har med 
intresse och tillfredsställelse tagit del av utredningen. Vitrdnadsgruppen 
består av 4 socialassistenter. I familjeriittsassisknt. I familjeterapL'ut och 2 
familjerådgivare. vilka alla i sina olika funktioner medverkat i utredningar. 
samarbetssamtal och handledning vid vårdnadskonflikter. V:lrdnadsgruppen 
har i uppdrag att svara för socialförvaltningens yttrande och önskar 
beträffande utredningen anföra följande synpunkter: 

Det iir positivt att utredningen tagit fasta på dagens kunskap om barns 
grundläggande behov och att de tankegångar som genomsyrar utredningen 
så starkt betonar nödvändigheten av att stärka barnets riittsliga ställning och 
intressen i fr{1gor som rör föriildraansvar och umgiingesriitt m. m. 

1.23 Umeå sociala centralnämnd 2 

Utredningens förslag innebär allmiint en kraftig förstärkning av barnens 
rättsliga ställning i förhMlande till föräldrarna samtidigt som de senares 
ansvar för att barnet får omsorg, trygghet, fostran och utbildning markeras. 
Denna förstärkning av barnets rättsliga stiillning och samhiillets skyldighet 
att bevaka den kan ej genomföras utan en försvagning av föriildrarnas/ 
familjens integritet. 

För att ta vara på de goda ideer som framläggs i betänkandet rörande barns 
behov och föräldraansvarets innebörd bör samhället göra en omfattande 
satsning på föräldrautbildning för alla blivande föräldrar. Föräldrautbild
ningen kunde på lämpligt siitt knytas till mödravårdscentralerna. 

Föreliggande lagförslag synes vara påfallande löst kopplat till förslaget om 
socialtjänstlag. Man önskar att det senare lagförslaget vore genomsyrat av 
samma anda att hävda barnets rätt som det lagförslag som här behand
lats. 

1.24 Ludvika sociala centralnämnd3 

Enligt direktiven är utredningens uppgift att undersöka i vilka fall och p;i 

vilka sätt barn~ rättsliga ställningar bör tillgodoses bättre. 

I Sociala centralniimndcn har som yttrande avgc.:tt ett av socialförvaltningens 
viirdnadsgrupp utarbetat förslag till yttrande. 
2 Vid utarbetandet av yttrandet har pc·rsonal vid berörda enheter inom socialkontoret 
medverkat. 
~Sociala centralnämndens yttrande har beslutat~ efter förslag utarbetat av aVlklnings
chefcn KG .loscfsson ,1ch famil ieriittsassistcnterna i\ tvi 1.andin och I B Hag
ström. 



Prop. 1981/82: 168 41 

Utredningen har i dclbetiinkandet tagit upp reglerna i föriildrabalken 0111 Bilaga 3 
vårdnad. umgiingcsriitt och överflyttning av barn. 

Utredningen framhaller att reglerna pit ovanniimnda omr{tden blir 
anpassas till de föriindringar som skett i samhiillet och i familjemönstret. 
Genom en omsorgsfull diskussion kring bcstiimmelscrna. som rör fiirh{tllan
det mellan föriildrar och barn, kan enligt utredningen föriildrars och andra 
vuxnas attityder till barn plivcrkas. vilket behövs om barnets stiillning skall 
förstärkas. 

Vi delar denna uppfattning. Reglerna bör i högre grad iin f. n. utgä frän 
barnets bästa. Barnen iir samhiillets viktigaste resurs. Utredningens förslag 
om namniindring till "Barn- och föriildrabalken" iir befogad och synes kunna 
bidra till den attitydförskjutning som eftL'rstriivas. 

Fiir att uppnit förändringar i attityder etc. synes det viktigt med 
omsorgsfull information om kommande lagiindringar samt barns behov och 
reaktioner vid konfliktfyllda situationer mellan föriildrarna och risker för 
skadevcrkningar hos barnen i samband därmed. Si-1dan information biir bl. a. 
innefattas i föräldrautbildning. Vidare bör ökad information ges i grundsko
lan och följas upp pft gymnasienivil. 

Skolans insatser pii detta omn'tde bör ocks!t stiidjas utifrttn genom 
information och tliskussion exempelvis inom föreningen llem och Skola. 

1.25 Stockholms läns landsting, förrnltningsutskottct 1 

Ordförandeberedningen 

I föreliggande bctinkande tar utredningen om barns riitt upp och fiircslftr 
iindrade regler för vårdnad, umgängesrätt och överflyttning av barn i syfte att 
anpassa reglerna på dessa omr;lden till föriindringarna i samhiillet och i 
familjemönstren. Frågan om talerätt och ombud för barnet behandlades 
ocksli. 

Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsniimnden. omsorgsniimn
dcn och sociala niimnden. 

Hiilso- och sjuk l'lirtl.rnämnden har vid sammantriide dcn 12 februari 19~0 
beslutat utan eget stiillningstagande överliimna ett av bitr. sjukvimlsclirck
törcn den 31 januari 1980 avgivet tjiinstcutlåtandc. 

Ritr. sjukvårdsdirektören anser i tjiinsteutlåtandet att de föreslagna 
iindringarna i lagstiftningen utgör en viilkomrnen förbiittring för barns riitt 
och siikerhet. Förvaltningen delar i allt viisentligt sftlunda de tankegångar 
som kommer till uttryck i utredningens förslag. 13etriiffandc ombud och 
taleriitt fiir barnet ansluter sig hiilso- och sjukv<lrdsförvaltningrn till 
utredningens alternativa förslag om barnassistent. 

1 Fiin·altningsutskotkt har som yttrande :·1hcropat en skrivelse fr:'1n ordfiiramkbered
ningen. som i detta a\'snitt i1tcrgcs i sin hclhl'l under rubriken Ordfiirandeheredningen_ 
De till skrivelsen bilagda utliitan,kna fr:-1n skilda niirnndcr iltcrgc·s ncksa hiir och i 
följande avsnitt under n:spl'ktiYe niimndnarnn. l\fot fön·altningsutskottl'ls Yttrande 
har anfiirts t\·i1 rc·sen·arioner. i dl'l fiil_iande atcrgi\'na umkr umkrruhrikerna 
Ri:sn,:1tilln till fiirmiin fiir fiirslaµ frfo OIP\' LL'khcrµ resp. lr:'111 Ciunnar Aµn:n_ Till 
fiirv:dtning,utsknttcts hc·slut h;ir anslutit sig suppkantern;1 Forsling. l-1:11lerhy. 
Kjellgren. Lind:1hl. Rydberg. Walknsten oeh Äkc·rn1:1n ,arnl land,tin~sradc·n Bjinsne. 
K<:inhcrg nd1 Rnscll. 
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0111sorgs11ii11111dc11 har den 14 februari 1980 beslutat uppdra f1t ordföranden Bilaga 3 
att s{1som remissvar till förvaltningsutskottet inge av förvaltningen överar-
betat tjtinsteutlMande nr 3 av den 25 januari 1980, reviderat den 18 februari 
1980, med anmiilan till niimnden vid nästa sammantriide. 

Av tjiinsteutbtandet framgi1r att omsorgskontoret ansluter sig till utred
ningens grundtankar. Kontoret trycker s:irskilt p;'\ vad utredningen framhM
ler om barns behov av en mot insyn skyddad sfär. 

Sociala 11ii11111dc11 har den 27 februari 1980 beslutat iiverliimna och åberopa 
ett av förvaltningskontoret den 18 februari 1980 avgivet tjiinstcutl<ltande. 

Ledamöterna i den sPcialdemokratiska gruppen Hit till protokollet 
anteckna att de ej deltog i beslutet. 

Fiirvaltningskontoret delar de grundliiggande synpunkterna som utred
ningen redovisar. Kontoret finner det angeliiget att siirskilt framhälla de 
handikappade barnens speciella situation och understryker att barnets behov 
av rehabilitering inte far eftersiittas i samband med en kris i familjen. Niir det 
g~iller reglerna för umgiingcsriitt förordnar förvaltningen alternativförslaget. 
diir föriildrar och barn ges ömsesidig rätt till umgiinge med varandra. 

Föredragande lands1i11gsräde1 Kiinbcrg har anfört följande: 

Vid rcmissbehandlingen inom landstinget har remissinstanscrna genom
gi1ende stiillt sig positiva till utredningens grundliiggande synpunkter. 

Pi\ ett par punkter har utredningens s. k. alternativförslag tillstyrkts 
framför huvudförslaget. Niir det giiller fri1gan om ombud och talerätt för 
barnet förordnas förslaget om s. k. barnassistenter och ifrt1ga om umgiing
esriitten tillstyrks förslaget diir barn och föriildrar ges ömsesidig rätt till 
umgänge med varandra . 

.Jag ansluter mig mot den här hakgrunden till vad remissinstanserna anfört. 
Jag kan ocksä instiimma i de förord som i tvt1 fall liimnats för utredningens 
altcrnativförslag. 

Jag hemstiiller att ordförandeberedningen måtte föresla förvaltningsut
slrnttet besluta föresl[1 landstinget besluta 

au som svar p~1 remissen öve1famna och i1beropa denna skrivelse. 
Ordjöra11de/Jen't!ninge11 hitriider föredragande landstingsr[1dets förslag. 

Res c r va tio n till förmf1n för förslag frän Olov Lekberg 1 

I sitt andra betiinkande tar utredningen om barnens riitt upp reglerna om 
drdnad. umgiingesriitt och överflyttning av barn. 

Vi delar utredningens uppfattning att fiiriildrabalken inte iindrats i takt 
med den samh:illsföriindring som skett och diirför intL' hclll'r anknutits till 
den förändrade synen p;1 barns heho,· pch villkor. En föriindring av 
lagstiftningen skall medföra att barnens riitt lyfts fram. Flera av utredningl'ns 
frirslag :ir hiir riktiga. 

Utredningen pekar dock sjiih· p;'t de hl'gr:insningar en iindrad lagstiftning 
innebiir fiir att reell stiirka barns stiillning. Vi iir medvetna om dctta och vill 
diirfiir understryka hdlllvL'l av att olika samhiillsinsatser för barnfamiljl'f 
som barnomSlHl!, för:ildraförsiikrin_l!, ekonomiskt sti"id a\· typ barn- <JCh 

I RL'SL'n·:1tinn a\· s-ledamiilL'rll:1 med inst:i111111:1ndL· av suppkanterna Andersson. 
F:irm. Ringholm nch Stni111herg. 
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bostadsbidrag byggs ut för att stiirka barnen och deras föriildrar. Dä ökar Bilaga 3 
miijligheterna för b[1da föräldrarna att praktiskt dela ansvaret för försörjning 
tlch barnens uppfostran. 

Niir lagstiftningen om vfmlnad. umgiingesriitt och överflyttning av barn 
fiiriindras m~istc utgängspunktcn vara att lagen ska vara ett stöd i kritiska 
situationer. Inte minst i situationer diir föriildrarna inte kan talas vid om 
barnens situation eller i familjer diir fiirht11landet mellan fiiriildrarna inte iir 
jiimstiillt och diir familjemönstret fortfarande iir djupt traditionellt. Lagstift
ningen skall ocksi1 fungera för alla de familjer som inte har för vana att tala 
om problem. Det batteri av olika former av samtal som utredningen 
förespr[1kar kan inte bli det enda siitt p<i vilket samhiillet kan stiilla upp för att 
stödja barnfamiljer i kris. Lagstiftningen fiir inte heller utformas sii att de 
foriildrar som genom brist pi1 utbildning. kulturell bakgrund och liknande har 
sv<lrigheter att genomföra olika former av krissamtal ska riskera starkare 
ingrepp fr[m samhiillets sida iin om lagen inte erbjudit s(1dana möjligheter. 
Utredningen har inte analyserat detta tillräckligt. Underlaget kan diirför leda 
till att en ny klasslag införs. 

Utredningen presenterar sina förslag samtidigt som den nya socialtjiinst
lagcn iir föremtil för riskdagsbehandling. 13iirande tankar i den reformen är 
dels en helhetssyn pi1 de problem socialtjänsten ska möta dels ett ökat utbud 
av samhiillcts stiidi1tgiirder i syfte att erbjuda miinniskor s{1dan hjälp i kritiska 
situationer som de sjtilva finner meningsfulla. 

Erfarenheterna frtm de sociala centralnämnderna tyder pf1 att barnavards
tirendcn fatt större utrymme nu i en samlad niimndorganisation iin de haft i de 
tidigare barnav[1rdsniimnderna. 

Delvis har detta skett p{1 bekostnad av nyktcrhetsv{1rden. Mot bakgrund av 
de begriinsadc resurser som finns för utbyggnad av den nya socialtjiinsten vill 
vi peka p~1 behovet av en utbyggd nyktcrhetsvfml. Den kommer ockst1 att 
förbiittra situationen för barn som lever i mycket utsatta situationer. 

Utredningens förslag kriivcr en omfattande fiirstiirkning av resurserna för 
familjerädgivning, kristerapi och speciella tjiinstemiin med uppgift att 
bevaka barnens situation. Förstärkningarna m{1ste bli omfattande om de i 
lagförslagen angivna stödatgiirdL'rna ska bli meningsfulla och inte enbart 
formella fiirordnanden st1som m<'mga gilnger var fallet med de tidigare 
barnav{1rclsmiinncn. Detta mi1ste analvseras niirmare innan lagen föriindras. 
I annat fall kommer manniskor i konflikt bara att möta mer hvrttkrati och 
utdragen handliiggning iin ett verkligt stöd. Kostnaderna för en utbyggnad 
blir betydande. Vi motsiitter oss att lagen iindras om inte riskdagen 
garanterar att en rcjiil utbyggnad av stöd;'ttg~irdcrna kan genomföras. 

En föreslagen ny bestiimmelse iir att föriiklraansvaret i vissa situationer ska 
kunna flyttas iivcr fri1n en fiiriilder till annan person utan att fiiriildcrn i och 
för sig iir oliimpli)! att ha föriildraansvarct. Utredningen nämner barn i 
fosterhem diir en överflyttning inte iir förenligt med barnets biista. Detta kan 
medföra ökade svi·1righl'ler att komma överens om önskviirda frivillig;1 
placeringar i fosterhem. Det mi1ste finnas biittre mii,ilighcter iin i dag att 
skydda barn rnot hiimtningar fri'1n fosterhem. 

l'\kn innan man ökar möjligheterna till iivcrflvttning av fiiriildraansvaret 
m;istc man giira klart för sig vilket stöd samhiillet i s{1 fall iir skyldigt ge 
fiiriildrar som fri,·illigt placerar -,ina barn i foslL'rhcm fiir att de ska kunna ha 
L'll god k1rntakt med barnen under fosterhemsplaceringen. Dessa insatser blir 
betnlande och sUilkr iikade krav pi1 ftistnhcmmen. Redan i dag h;1r \ 1 1 

Stockhnlms liin stora wi1righelL'r att rekrytera fosterhem. 
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R e se r v a t i o n till förmiln för förslag frfrn Margö I ngvardsson 

Se avsnitt 3.3.27. 

H ii 1 s o - o c h s j u k v å r d s n ä m n d c n 1 

Rarnets rätt förefaller kanske sjiilvklar för de llesta vuxna i vfirt samhiillc 
cl:ir alla i princip har riitt till trygghet betriiffandc arbete. bostad. rättshjälp. 
socialhjälp. vtml vid sjukdom och ttlderdom. jiimlikhct m. m. 

Betriiffande barns rätt iir en vanlig tolkning att föriildrarnas skyldigheter iir 
detsamma som barnets riittigheter. vilket ocksf1 har sin giltighet i flera 
avseenden. För att tillgodose barnets riitt i den delen m{1stc föriildrars och 
andra fostrares liksom samhiillets skyldigheter klargöras och liiggas fast i 
lagar och föreskrifter. 

Gällande lagar nch föreskrifter kan inte anses vara tillfrcdsstiillande 
utformade i detta hänseende. Inte heller barnavårdslagen kan sägas skydda 
barnet och tillgodose barnets riitt ialla delar. Utredningens syn p{1 barns riitt 
innebiir en vidgning av barnens skydd och riittighetcr i förhfdlande till vad 
som i dag finns n:glerat i föruldrabalken och barnavt1rdslagen. 

Föriildrarnas riitt till umgiinge med sina barn bör uttryckas som barnets rätt 
till umgänge med sina föriildrar och utredningens förslag präglas här av en 
perspektiv förskjutning till barnets förrn{rn. 

För alla som arbetar med barn utgör förslagen till iindringar i lagen en 
viilkommen förbättring för barns riitt och siikerhct. Om lagiindringarna ska 
fä genomslagskraft och bli verkningsfulla krävs framför allt en bearbetning 
och föriindring av attityder pii alla niviicr. si1viil hos handHiggare av 
v<lrdnadsfdgor som hos allmiinheten. Ett starkt uttryck för en önskad 
attitydförändring ligger redan i förslaget att benämningen "'föriildrabalk"' 
och "'vårdnad"' byts ut mot "'barn- och föriildrabalk"' och "'föräldraan
svar"'. 

De kategorier inom hälso- och sjukvärdsnämnden som niirmast berörs av 
fr<lgor som gäller barn är barnhiilsovårdens och barnsjukvimlcns personal. 
Viirdnadsm{tlsutredningar, omhiindertaganden och fosterbarnsiirenden är 
undantagsliist kiinsliga och svåra för alla inblandade. Särskilt svåra iir fall diir 
det gäller att skilja föriildrar och barn M samt bedömningar och Mgärder vid 
misstänkt barnmisshandel. 

Utredningen betonar niir det gäller förstiirkning av barns rätt. att harnr!t.1· 
illfresscn ska lillfiirsiikras hevakning i niigon form. Flera möjliga lösningar 
hiirtill presenteras. 

Förvaltningen delar i allt väsentligt de tankcgfö1gar som kommer till 
uttryck i utredningens förslag. Den lagstiftning som finns p{1 omrädet 
motsvarar inte de krav man med dagens synpunkter pä barns behov har riitt 
att stiilla. Det iir angcliiget att barnens rättsliga stiillning stärks och att deras 
intressen biittre tas tillvara i konflikter mellan föriildrar. barn och samhiil
le. 

Det iir förvaltningens förhoppning att den kommandc fiiriildrautbildning
cn skall kunna bidra!!a till L'll ökad förstiielse för barns grundliiggande behov: 
belwv som i först<; hand bör tillgodoses av foriildrarna. "Åven st1clana 

I :\Jiimmkn har utan eget stiillningstagandc ii\'erliimnat ett av hitr. sjukviirdsdircktii

rc::n aYgi\'l"t tjiinstcutl:'itandc. 

Bilaga 3 
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samhiillcts företrädare som har att ta ställning i fdgor som gäller barns Bilaga 3 
framtid måste emellertid ha barnens intressen i förgrunden vid sina 
överväganden och beslut. Konflikter mellan föräldrar innebär ofta en 
påfrestning för barnet och kan även inverka negatiYt pi1 dess utveckling. Det 
ligger därför i barnets intresse att föriildrarna niir s{1 behövs for hjälp att lösa 
sina konflikter genom stöd av andra människor i sin omgivning och av 
samhiillet. 

Omsorgsnämndcn 

Vi delar utredningens mening att föräldrabalken inte ändrats i takt med 
den samhiillsförändring som skett och därför inte heller anknytits till den 
förändrade synen på barns behov och villkor. Sjiilva namnet föriildrabalk 
betonar alltför starkt föriildrarnas rätt och skjuter barnets rätt i bakgrunden. 
Vi stöder utredningens förslag att balkens namn ändras till barn- och 
föräldrabalken (BFB). 

I remitterade delbetänkande tas siirskilt reglerna om värdnad, umgänges
rätt och över1lyttning av barn upp till prövning. Alla förslag till ändring och 
komplettering av dessa syftar till att stärka barnets riittsliga stiillning. liksom 
förslaget att barnet för oinskränkt talerätt i de flesta domstolsiirenden via ett 
barnombud. Inte minst i rättstvistcr kan barnet vara i behov av ytterligare 
stöd och hjälp från nf1gon utomsti\ende som kan koncentrera sig uteslutande 
pa barnets intresse och i förekommande fall vara förmedlande Hink mellan 
barnet och barnombudet. Vi delar utredningens uppfattning att detta 
lämpligen kan ske genom att bygga ut den av socialutredningen föreslagna 
kontaktmannafunktionen. Vidare anser vi att utredningens förslag om en 
särskild tjiinsteman. som har till uppgift att ge allmiinheten råd i olika 
barnfn'1gor och handleder kommunens kontaktpersoner, pf1 ett bra sätt 
knyter ihop samhällets och den enskilde samhällsmedborgarens intresse av 
att skydda barnen. 

Utredningen framh{1ller vad gäller bcstridandet av kostnaderna för 
betänkandets förslag. att eftersom det enligt giillande lag aligger kommun
erna att verka för att barn växer upp under trygga och goda förh<illanden är 
det naturligt att merparten av kostnaderna Uiggs pii kommunerna. Vi 
instämmer helt i detta. 

Sociala nämnden 

Sociala niimnden svarar inom landstingsområdet för barnhemsvård. 
familjer<idgivning. värd och behandling av rörelsehindrade barn och 
ungdomar. psykiskt barn- och ungdom:;vfad ( PBU) samt rehabilitering och 
arbetsanpassning. Verksamheten omfattar friimst vi1rd och behandling av · 
barn och ungdomar i äldern 0--20 år med psykiska och/eller sociala problem 
eller rörelsehinder samt familjer med samlcvnadsproblcm. Inom verksam
heten finns både öppen och institutionell verksamhet. 

Förvaltningen delar de grundläggande svnpunkter som kommitten redo
visar i bctiinkandet beträffande barns rättsliga st~illning. Förvaltningen har i 
det följande begriinsat sig till frägor snm bl'di.ims vara av särskild betydelse 
för sociala niimndens verksamheter. 

kommitt~n tar i följande nio punkter upp barnets grundliiggande 
b.::hov. 
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Barn behöver omvfmlnad och skydd 
- Barn behöver miinniskor som de kan ta emot kiirlek av och ge kärlek 

till 
- Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhällande till föriildrar 
- Ram behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av 

stimulans 
- Barn behöver föriildrars hjälp med att siitta griinser för sitt handlande 
- 13arn m{1stc få känna att de behövs och att de far ta ansvar 
- Barn behöver fä påverka sin situation 
- Barn behöver efter hand frigiira sig frfm sitt beroende av föriildrarna 
- Barn har behov av samhörighet med b;1da föriildrarna iiven om dessa iir i 

konflikt med varandra 
Redovisningen av barns grundliiggande behov finner förvaltningen mycket 

viirdcfull. I likhet med kommitten anser förvaltningen att en lagstiftning om 
barns riittighetcr hör utgår frän dessa behov. Det hiir dock framhållas att 
innebörden i olika begrepp kan tolkas olika beroende pä liisarens kunskaper. 
kulturmönster. emotionella förutsättningar m. m. S{1 t. ex. kan sannolikt 
fr<'1gor som griinssättning i barnuppfostran uppfattas olika liksom barns rätt 
att själv fö ta ansvar med hiinsyn till ålder. utvecklingsnivii. allrniinna 
förmi1ga m. m. 

1 

Som framg{lf" av ovansti1endc anges i första punkten barns behov av 
om\·~irdnad och skydd. Förvaltningen finner det angcliiget att man för den 
stora gruppen barn med olika former av handikapp beaktar den speciella 
situation dessa barn lever i. Barnets behov av habilitering för inte eftersiittas i 
samband med en kris i familjen. 

Av avgörande betydelse iir vilka resurser samhiillct kommer att stiilla till 
förfogande för att hjiilpa barn och föriildrar att förverkliga inneht1llet i 
lagförslaget. Enligt förvaltningen kan den i annat sammanhang beslutade 
föriildrauthilclningcn bli ett viirdefullt instrument. Föriildrautbildning och 
annan allmiin upplysning om barnets biologiska och psykosociala utveckling 
pch allmiinna kiinslomiissiga behov mi1stc utformas si·i att lagförslagets 
intentioner förverkligas. lfaruti.iver vill förvaltningen dock framhölla att 
ökade resurser även erfordras för enskild rådgivning om syftet med 
föreslagen lagiindring i verkligheten skall uppni1s. 

1.26 S\·enska kommunförbundet 

Yi1r nuvarande föräldrabalk priiglas av en stark föriildrariitt och av ett 
materiellt tiinkande niir det giiller barns behov. Utredningens principiella 
synsiitt innebiir att barnets riitt och barns psykologiska behov skjuts i 
förgrunden. vilket styrelsen o..:kst1 ser som angeliiget. 

.1.27 Landsorganisationen i Sn•rigc !LO) 

Utredningen har haft till uppgift att undcrsiika i vilka fall och pa vilket siitt 
tiarns riittsliga ställning biir stiirkas. 1 hetiinkandet har förslag framlagts. som 
innebiir en anpassning: av reglerna om v(irdnad. umgiing:csriitt oeh övcrnytt
ning av barn. till de fi.iriindringar som skett i samhiillet och i familjemönstret 
od1 med utgiingspunkt i att barnets biista skall tillgodoses. 

LO stiiller sig positiv ti Il grundtankarna i utredning:sbetiinkandet. Det finns 
dock anledning att vara tveksam inför de förhoppningar som utredningen 
stiiller till möjligheterna att pii\Crka attityder genom att byta llrd och uttryck i 

Bilaga 3 
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lagstiftningen. Attityder utvecklas inte som resultat av formuleringar i Bilaga 3 
lagtext utan ur de livsvillkor miinniskor lever under. Det innebiir i detta fall 
att barns och föräldrars ekonomiska. sociala och kulturella livs\'illkor miiste 
förändras för att attityderna skall kunna iindras. 

Debatten om barnens rätt har i en del sammanhang fatt en slagsida pii s;I vis 
att barnen ses alltför skilda fran de sociala sammanhang de lever under. 
Detta lyser till vissa delar igenom även i denna utredning. Iden om barnen 
som självständiga individer får inte drivas för ltrngt. D;I kan man hamna i en 
situation där det ställs orimliga krav pii stiillningstaganden frt111 barnen till hur 
de vill att relationerna till föräldrar och andra viirdnadshavarc skall utformas. 
Detta problem kan i sin tur lätt leda till att vad som iir biist för barnen skall 
avgöras av utomstående sociala och psykologiska experter och diir beslut 
alltför ofta fattas i rättsliga och andra myndighetssanunanhang. Utgångs
punkten maste ändå vara att samhälle och enskilda i första hand skall stödja 
den sociala enhet där barnen vistas s{1 att barnens legitima behov kan 
tillgodoses diir. 

1.28 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

Ett flertal utredningar om barns och i viss mim föriildrars situation. har 
under de senaste åren initierats frän regering och riksdag. Vissa föriindringar 
har ocks;I genomförts. men trots detta far mänga barn illa. Hos barnen visar 
sig detta i psykiska problem. störningar etc .. som ocksf1 uppmärksammats i 
utredningar och undersökningar. En stor del av de barn som har problem har 
oeksi1 föräldrar med problem. Detta innebär att man inte p~1 allvar kan 
förbiittra barnens situation. utan att angripa föriildrasituationen. 

Utredningen om Barnets rätt har i detta delbctiinkande tagit upp frågor 
rörande vi1rdnad, umgängesrätt, barnets taleriitt. kontaktperson för barnet 
m. m. 

TCO anser det helt riktigt att dessa frf1gor tas upp med utgimg:spunkt från 
barnes riitt och behov. TCO ifr{1gasiitter dock hur stor effekt de olika 
förslagen kommer att få för barnen. 

1.29 Centralorganisationen SACO/SR 

Ranicts biista 

I Socialutredningen gavs förslag till lagtextiindringar om barns riitt till en 
trygg och utvecklingsbefriimjande uppviixt. Som miinga remissinstanser 
framhMlit. utgick man där i frän föriildrarnas och familjens situation och 
betonade vikten av att familjen fick stfal och hjiilp. I propositionen om 
Socialtjiinsten ( 1979/80: I) har man ocksit i stor utsträckning haft hela 
familjens bästa för ögonen. även om en del iindringar gjorts vad beträffar 
barnets specifika situation. Dock har man i inget av dessa förslag sett 
problemen ur barnets synpunkt och det finns risker att barnets riitt 
därigenom inte tillräckligt tillvaratas. 

I utredningen om Barnets riitt utgi1r man konsekvent fri1n vad som iir det 
biista för barnet. SACO/SR anser ckt lovviirt. att man i takt med 
föriindringar i familj och samhiille börjat uppmärksamma barns riitt och 
behov pä ett siitt. som tidigare ej skett. (li"t lagstiftning hetriiffande barn 
endast fanns i föriildrabalken med sjiilvklar betoning p;i fi.iriildrars riitt 
gentemot barnet. 
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G..:nom att i stiillct utgå frtm barnens grundltiggande behov, mognadsgrad Bilaga 3 
och intressen och betrakta barnen som självständiga individer med rättska-
pacitct innebär det en klar brytning med tidigare rättssituation. Det är 
positivt att detta synsätt förs in i harn- och föräldrabalken genom 6 kap. I §: 
'"Ram har rätt till omsorg. trygghet och förståelse'". Sädana tankar och med 
förslag till åtgärder för också SACO/SR fram i sitt av kongressen nyligen 
antagna familjepolitiska program. 

Trots en betoning i mtinga sammanhang av barnets {lider och mognad är 
det ihland oklart vad utredningen avser siirskilt i de allmänna grundsatserna. 
Det hade blivit lättare att ta ställning till lagförslag och kommentarer om man 
tydligare skilt pti olika åldrar hos barnen. Om den inte vill använda termer av 
typen förskolebarn, barn i förpuberteten respektive puberteten kunde den 
<ltminstone ha angivit '"yngre'" barn och '"iilclre'" barn. ~Ian riskerar annars 
att bli missförstädcl. Ett exempel: Utredningen pftpckar. att föräldrarnas rätt 
att hestiimma över sina barn ej bör giilla oinskränkt. si\snm nuvarande 
bgstiftning anger. ... '"barnet bör mycket tidigt ges möjlighet att få pitvcrka 
sin situation i egna angelägenheter för att p{t s;i siitt vänja sig vid att fatta 
beslut och stft för de följder de för med sig. 1-liirigcnom torde barnet iiven ges 
elen insikten att varje miinniska har riitt till en åsikt och att frihet i detta 
hiinseende leder till ansvar'". SACO/SR vill helt instämma i de tankegftngar 
som hiir framförs och menar att utredningen pit ett förtjiinstfullt siitt stiiller 
krav och visar vägar för att förbättra situationen för barnen i dagens 
samhälle. Samtidigt menar SACO/SR att eftersom utredningen inte skilt på 
olika i'tldrar hos barnen är det en olycklig formulering. Det iir orimligt att 
stiilla s;ldana krav på sm[t barn, särskilt "stft för dess följder'". Smä barn måste 
respekteras som barn, vilket bl. a. betyder att man inte ställer samma krav på 
barnets bestiimmande över sin egen situation som p<I vuxna, bara för att 
barnet skall ha samma rättigheter som alla andra. 

J.30 Moderata K\·innoförhundct <MKF) 

Moderata Kvinnoförbundet MKF ser mycket positivt p<'t det initiativ, som 
ligger bakom utredningen kring "Barnets rätt - 2 Om förillclraansvar m. m'". 
Det iir otvivelaktigt så. att lagstiftningen kring barns riitt inte p~I något sätt 
stiir i överensstiimmelse med den i mänga fall omviilvande utveckling som 
skett beträffande barns vardag. deras familjeförh[tllanden etc. Inte heller har 
lagstiftningen hunnit kapp den forskning om barns behov, som lagts fram 
under de senaste decennierna. Vi har i dag en mycket större kunskap om 
barns behov. en kunskap som m{1ste komma fram och tas tillvara i 
lagstiftningen. 

:VIKFvill cliirför understryka vikten av att samtliga förslag, som skall liiggas 
fram som grund för kommande lagstiftning vad hetriiffor förhållandet 
barn-föräldrar/annan fostrare hela tiden m;\ste utgft från barns behov och lilta 
dessa git före andra intressen. 

t.31 Centerns Kvinnoförhund (CKf) 

Centerns Kvinnoförbund ser hetiinkandet som ett viktigt första steg på väg 
niir det giiller barns rättigheter. Fr~\gan om barns rättigheter kommer med all 
sannolikhet att bli en a\' lk stcira fr<lgorna för 1980-talct. 
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Sedan föräldrabalken 1949 har samhället fiiriindrats och föräldrabalken Bilaga 3 
speglar i dag en förgången tids uppfattning. 

Barns riitt berör dels sociala friigor, dels juridiska frfigor. 
CKF ser därför med tillfredsstiillelse att Socialminister Karin Söder i 1979-

1980 års budgetproposition tagit ett samlande grepp kring de sociala 
barnfrågorna genom att inrätta ett barnmiljöräd. 

CKF finner det nödvändigt att arbetet vad gäller barns rätt fortsätter. Inte 
minst viktigt är att principdebatten om barns situation fördjupas. För att öka 
kunskaperna om barns rätt och situation finner Centerns Kvinnoförbund det 
angeläget att forskningen på omrfidet intensifieras och därför bör också en 
särskild tviirvetenskaplig professur inrättas för detta. 

Enligt vår uppfattning hade det varit önskvärt att man i betänkandet hade 
redovisat mer av de överväganden som måste ha gjorts med utgångspunkt 
frän barns olika åldrar. Gränsdragningarna är naturligtvis svåra eftersom 
barns mognadsgrad är så olika men måste ändå diskuteras. 

Barns rättigheter- sedda ur juridisk synpunkt- är ett komplicerat område 
med tekniska regelsystem som griper in i varandra. Dessa får dock inte 
hindra en analys och ett arbete för att på biista siitt tillvarata barns 
riittighetcr. 

Utgängspunkt för vidare utredning måste vara grundlagen, enligt vilken 
barnen har samma skydd vad gäller fri- och rättigheter som vuxna har. 

JO har framhållit att barn hör ges större möjligheter än de har i dag att 
utöva sina medborgerliga fri- och rättigheter. 

Alla ställningstaganden bör ske utifrån barnens situation och med hänsyn 
till barnens bästa. Vi instiimmer i utredningens förslag att barnen skall ges 
ökad rätt att lägga synpunkter på sin situation. 

Centerns Kvinnoförbund instämmer ockst1 i grundtanken i utredningens 
förslag att vårdnaden om barnen blir båda föräldrarnas ansvar. 

1.32 Folkpartiets kvinnoförbund (FPK) 

Inledningsvis vill förbundet betona att det är väsentligt att reglerna om 
vårdnad. umgängesrätt och överflyttning av barn nu anpassas till de 
förändringar som skett i samhället och i familjemönstret. Föräldrar har 
huvudansvaret för att barns behov tillgodoses. Barn bör mycket tidigt få 
möjligheter att påverka sin egen situation. Det är därför viktigt att 
föräldrarna inte, som nuvarande lag säger. har oinskränkta möjligheter att 
bcstiimma. 

Rent allmänt anser förbundet att de framlagda förslagen är bra. Klara 
framsteg är gjorda, även om mycket återstår, för att hävda barnets rätt och 
intressen. Överhuvud kräver det ändrade betraktelsesättet där barnen 
jämställs med sina föriildrar att barnens mening efterhörs och att barnens 
situation undersöks i större utsträckning än i dag. För att denna attitydför
ändring hos föräldrar och andra vuxna skall kunna uppnås fordras 
information och utbildning av berörda parter. 

1.33 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund ISSKF) 

Utredningens första betänkande ledde till förbud mot aga. Detta andra 
betänkande iir en utökning av barnets rätt och vi kan tillstyrka detsamma. då 
det ligger i linje med våra strävanden till barns möjligheter att utvecklas 
under sii gynnsamma förhållanden som möjligt. 

4 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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1.34 Moderata Ungdomsförbundet 

I detta yttrande avser vi att begränsa oss till synpunkter på de för vår del 
mest intressanta avsnitten. Det innebiir dock inte att vi för varje övrigt avsnitt 
ställer oss bakom utredningens förslag. 

Inledningsvis vill vi poängtera att vi ser positivt pti att barnens situation om 
än sent om sider nu har blivit föremål för närmare granskning av en rad 
utredningar. 

Vi instämmer med utredningen i att reglerna om vårdnad. umgängesrätt 
och överflyttning av barn bör anpassas till de förändringar som skett i 
samhället och i familjemönstret. En viktig princip måste då också vara att nya 
regler tar hänsyn till det enskilda barnets bästa. 

1.35 Folkpartiets Ungdomsförbund <FPVI 

FPU hälsar utredningens betänkande med gliidjc. Barnens ställning mäste 
stärkas. både i samhället och gentemot föräldrarna. Det är dags att bryta 
föräldrarnas oinskränkta makt över sina barn. Ett barn är en fristående 
människa med egna rättigheter, inte en ägodel till sina föräldrar. Utredning
en har en lång rad mycket bra förslag för att driva utvecklingen i en sådan 
situation. Det är var stora förhoppning och absoluta ståndpunkt att ett 
lagförslag i betänkandets anda ska läggas fram. 

Vi vill nedan uppmärksamma de viktigaste punkterna i förslaget och 
dessutom ta ställning till de alternativ som utredningen lagt fram. 

Avslutningsvis vill vi återigen uttrycka värt starka stöd för tankeg~mgarna i 
betänkandet och betona vikten av att stärka och befästa barnens rätt i 
samhället. 

1.36 Sveriges advokatsamfund 

Advokatsamfundet anser att utredningens förslag trots den lovvärt höga 
ambitionsnivån både formellt och innehållsmässigt uppvisar sådana brister, 
att det inte hör i sin nuvarande form liiggas till grund för lagstiftning. 

Enligt samfundets mening tillämpas gällande lag av domstolarna på s~1dant 
sätt att barnets bästa i önskvärd utsträckning tillgodoses. Samfundet 
ifrågasätter därför om lagändringar i syfte att fä till ständ sådana attitydför
ändringar. som utredningen säger sig eftersträva, över huvud är pf1kal
lade. 

J .37 Sveriges domareförbund 1 

På senare tid har synen på barn och pil förhållandet mellan föriildrar och 
barn starkt förändrats. Mot bakgrund av den kunskap som numera finns om 

l Deltagare: Hans B Andersson. ordf.. Ulf Ankarloo. Carl-Ciustaf Grotander, Hodil 
Hulgaard. Bo Lcnter. Ulla Ljungh-Hoff. ref .. Anders Palm. Hans Sjöhcrg. Anders 
Stcndahl. Lars Svensson och Lars-Erik Tillingcr. Skiljaktig mening, se av~nittcn 6.35 
och 7.33. 

Bilaga 3 
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barns behov och intressen har utredningen pa ett förtjänstfullt sätt lagt fram Bilaga 3 
olika förslag till en lagstiftning som hiittrc iin hittills skall tillgodose barnets 
riitt. Stark tonvikt har cHirvid lagts pa bägge föräldrarnas ansvar för sina barn 
och på barnets bästa. 

Förbundet har inte i detalj granskat föreslagna lagtexter. 

1.38 S\'cnska Läkaresällskapet 

Svenska Läkaresällskapet får efter hörande av bl. a. sina sektioner för 
barn- och ungdomspsykiatri. pediatrik och skolhygien samt psykiatri anföra 
följande. 

Sällskapet finner det lovvärt att man i takt med förändringar i familj och 
samhälle börjat uppmiirksamma barns rätt och behov på ett siitt som tidigare 
ej skett. då lagstiftning beträffande harn endast fanns i föräldrabalken med 
självklar betoning på föräldrars rätt gentemot barnet. Barns egna rättigheter 
hör stärkas vid familjerättsliga konflikter och i fall av omplaceringar på grund 
av samhällsv<lrd. Sällskapet har därför med glädje noterat utredningens 
förslag om ny beniimning av lagen till "Barn- och föräldrahalken ". Siillskapet 
finner, att förslagen i betänkandet i stort tillgodoser målet att stärka barnens 
rättigheter i olika konfliktsituationer. 

1.39 Föreningen Kommunal- och landstingsanställda familjerådgi\'are 

(KLFR) 

Vi tycker det är positivt att betänkandet kommit till stånd och åstadkom
mit en fokusering på barnets förhållanden och villkor. Barnens behov har på 
senare tid ofta blivit eftersatta i det sociala arbetet enligt helhetssynen. 

Som framgi1r av ovanstående tycker vi att lagförslaget till övervägande del 
iir hra. Vi iir dock övertygade om att många av de goda intentionerna i 
lagförslaget inte gär att genomföra enbart genom lagstiftning utan de måste 
åtföljas av en intensiv upplysning och undervisning på alla nivåer. Det iir 
nödvändigt att människor får kunskap om barns rättigheter och behov samt 
de påfrestningar som en separation alltid inncbiir för såväl barn som vuxna 
och kännedom om de förebyggande resurser samhället har att erbjuda vid 
familjekonflikter. Detta möjliggör en attitydförändring, som vi menar, är en 
nödvändig förutsättning för att den aktuella lagen skall kunna tillämpas. 

1.40 Delegationen för familjerådgivning 

Under detta århundadc har åtskilligt skrivits om barn och deras behov och 
man har ansett 1900-talet som barnets århundrade. Trots detta är barnen 
fortfarande en utsatt grupp ofta utlämnad till vuxnas godtycke och utan 
möjligheter att själva pt1verka sin situation. Barn växer upp på de vuxnas 
villkor. Det är därför av största vikt att samhiillct klart utsäger och i lagen 
formulerar barnens rätt till fysisk och psykisk omsorg. trygghet, förståelse för 
sina särskilda behov od1 förutsättningar samt deras rätt till fostran och 
utbildning. 

Inte bara föräldrar utan alla vuxna bör skaffa sig kunskaper och insikt om 
betydelsen av att barnens grundläggande behov blir tillgodosedda. 
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Utredningen drar ej upp några detaljanvisningar rörande uppfostran utan Bilaga 3 
nöjer sig med att påpeka att en målsättning bör vara att hjälpa barnet till att ta 
ansvar för sig själv och visa hänsyn till andra. Här kommer ocks<'1 föräldrarnas 
behov in i bilden. För att de skall orka med att engagera sig för sina barn. har 
de också rätt att få leva ett liv som i rimlig utstriickning tillfredsställer dem 
själva. Det måste här bli en strävan efter jämvikt och balans bi1de niir det 
gäller barns och vuxnas behov. 

1.41 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göte

borg 1 

Under det senaste årtiondet har ökade kunskaper om barn och barns 
behov medfört en förändrad syn på förhf1llandet mellan föräldrar och barn. 
Runt om i viirlden har denna kunskap satt spär i lagstiftning rörande barn och 
handläggning av mål rörande vårdnad. umgänge och placering av barn. 
Utredningen tar nu på ett förtjänstfullt sätt upp dessa internationella 
tongångar och försöker se förhållandena ur barnets synpunkt utan att för den 
skull bli alltför radikal i sina förslag. Utredarna iir viil medvetna om att de 
djupt rotade föreställningarna om föriildrars rätt till sina barn behöver lång 
tid av påverkan och allmän attitydförändring för att överga i ett erkännande 
av barnet som självständig individ med egna rättigheter. 

1.42 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Vi finner det mycket positivt att utredningen utgår fr[m dagens kunskap 
om barns grundläggande behov liksom att utredningen helt igenom så starkt 
betonar barnets bästa i samband med frågor om umgänge och föräldraan
svar. Barns grundläggande behov iir ytterst viktiga saker som vi. som 
barnpsykiatriska kuratorer. många gånger får anledning att tänka över. då vi 
ofta möter barn som mycket bristfälligt får dessa behov tillfredsställda. 
Utredningen består dock av så många förslag. alternativ och reservationer att 
man blir förvirrad och får svårt att skilja mellan dem och förstå konsekven
serna. 

1.43 Sveriges skolkuratorers förening 

Delbetänkandet tar upp reglerna om vårdnad (föräldraansvar). umgäng
esrätt och överflyttning av barn. 

Endast kortfattat beskrivs den verklighet som finns bakom att nästan var 
annat barn i Sverige i dag drabbas av sina föräldrars skilsmässa. Vi anser att 
detta är en mycket olycklig utveckling och en katastrof för vära barns 
trygghet. Många samhällsinsatser inom skilda områden behövs för att 
motverka denna utveckling såsom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 
utbyggd barnomsorg, föräldrautbildning. attitydförändringar i samlevnads
frågor m. m. 

Vi ställer oss mycket positiva till att barns rättsliga ställning stärks. I vårt 

I Yttrandet har utarbetats av klinikchden i s:uiirt1d mc·d kurator och psvknlog. 
Stvrcsrnannc.:n [l\r sjukhuset har förklarat sig uppkva de synpunkter som framfiirs i 
yttrandet som mycket hcaktansviinfa. 
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dagliga arbete är vi ofta vittnen till att barn far illa av att alltför stor hänsyn tas Bilaga 3 
till föräldrars behov och känslor. 

Det är riktigt att förebyggande. stödjande insatser sätts in för att förbättra 
dMiga familjesituationer. men det finns en gräns för hur långt man kan 
utsträcka dessa insatser utan att barn kommer i kläm. Det är viktigt att 
stödjande i1tgärdcr siitts in i ett så tidigt skede som möjligt. vilket bl. a. kan 
ske genom ökade sociala insatser i och via skolan. 

vi vill nu niirmarc kommentera nägra av utredningens förslag. 

1.44 Fiireningen BRIS - Harnens Rätt I Samhället 

Vi vill uttrycka v~tr stora uppskattning av betänkandets anda och mening 
samt utredarnas vilja att siitta barnet i centrum och ge det en väsentligt 
förstiirkt rättslig stiillning i många livsavgörande situationer. 

Bctiinkandct ger uttryck för en förändrad syn på barnet och lt1ter den 
iikadc psykologiska kunskap vi har i dag om barnet, dess olika behov och 
utvccklingsstadier. vara vägledande vid utformningen av lagtexten. Detta 
nya synsiitt har ocksit fört med sig att man i en miingd situationer strävar efter 
att lösa tvistigheter kring barn utan riittsligt förfarande. I stället skall annat 
stöd ges {1t familjer i kris så att de sjiilva skall ta ansvar för och finna en lösning 
pä sina problem. S[llunda viilkomnar vi varmt förslagen om samarbetssamtal 
vid tvistigheter om vimlnaden. möjligheten att tillsätta kontaktperson för 
barn iiven mot föriildrarnas vilja. medlare i fdgor riirande överlämnande av 
barn samt den barnombudsman som genom sina insatser skall bidraga till 
förbiittrade villkor för barn. 

Vi vill i detta sammanhang poängtera vikten av att nya resurser verkligen 
ställs till socialniimndens förfogande för att uppfylla dessa reformer i enlighet 
med utredarnas intentioner. Förutom de rent miinskliga vinster som 
reformerna riitt genomförda kommer att ge i form av mindre svåra konflikter 
vid skilsmiissor. färre imgestskapande situationer för barn etc .. så kommer de 
samhällsekonomiska vinsterna såsom minskade kostnader för utredningar 
och domstolsbehandlingar vid tvister kring föräldraansvar. minskad v{1rd av 
psykiska störningar och minskat behov av övriga samhällsinsatser {It såväl 
barn som vuxna att tiicka de kostnader de nyinriittade tjiinsterna inom 
socialförvaltning och domstolsviisende innebär. 

Barnet behandlas i hetänkandet som en fullviirdig individ med tillgäng till 
de miinskliga riittigheter som för vuxna individer länge ansetts självklara. Vi 
ser det som väsentligt att barn på detta siitt görs mer jämlika i rättsligt 
hänseende. I dagens storstadssamhällc har den lilla familjeenhetens isolering 
ökat. vi! ket bidrar till att barnet mer och mer utHimnas {1t föräldrars godtycke 
och kommer utom räckhåll för den sociala kontroll som tidigare fanns med 
som en naturlig del i samhiillshildcn. 

Principiellt stiiller sig BRIS alltså bakom hetänkandet och stöder det. Vi 
anser emellertid att lagtexten i vissa fall kunnat ff1 en klarare skrivning för att 
undanriija alla tveksamheter om utredarnas intentioner. Lagtexten har en 
viktig uppgift som information och kan. när den iir tydlig och insiktsfull. ge 
uppslag till lämpliga handlingsnormer och Mgiirdcr. 

De justeringar av lagtexten som BRIS förcslfa i det följande grundar sig p;i 
faktisk erfarenhet av var behov av kompletterande lagstiftning iir för handen. 
Genom v{1rt arbete med uppföljning av anmälningar om barn som far illa har 
vi inom föreningen samlat en hred erfarenhet om situationer diir harns behov 
och intressen kommer i kliim. Vi kan diirför ta fram konkreta händelser som 
pekar pii vikten av de föreslagna iindringarna och förtydligandena. 
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1.45 Rädda Barnens Riksförbund 

Reglerna för vårdnad, umgiingesrätt och överflyttning av barn har 
granskats i detta betänkande och utmynnat i dels ett huvudförslag med 
lagbestämmelser dels några alternativa förslag till lösningar i vissa frågor. 
Arbetet har gått ut på att anpassa lagstiftningen till dagens samhälle och till 
den nya syn på barn och barns behov, som nu n'tdcr. 

I vårt svar har vi valt att följa rubriksättningen i utredningens samman
fattning utan att gå in i detaljgranskning av förslaget. 

1.46 Föreningen Familj och Rätt (FoR) 

Liksom i tidigare remissvar har FoR uppehållit sig relativt kortfattat kring 
förslag där uppfattningarna överensstiimmer med utredningens. Pä manga 
punkter är dock FoR synnerligen betänksam för att inte säga mycket kritisk 
till utredningens förslag. Anledningarna till detta torde framgä i de separata 
avsnitten men redan här vill påpekas. att FoR anser det niirmast häpnads
väckande att utredningen inte tagit fram ett signifikant bakgrundsmaterial i 
form av statistik m.m. 

Än mer anmärkningsvärt är att vid kontroll av de faktauppgifter som 
undantagsvis lämnas finner man sällsynt grova fel. Som exempel kan niimnas 
att utredningen påstår att antalet tvistiga vårdnads- och umgängesmål utgör 
ca 2 000 per år. I själva verket är det rätta antalet över 4 000. Varken flertalet 
rernissinstanser eller senare beslutsfattarna torde normalt ägna tid åt kontroll 
av statistik i ett betänkande. 

Inledning: Två steg bakåt - marsch! 1 

En klingande jämlikhetsfanfar var dåvarande justitieministerns direktiv 
till familjelagssakkunniga 1969. Tonerna somt. ex. 

att lagstiftningen är ett instrument av flera i reformsträvandena mot ett 
samhälle där varje vuxen individ kan ta ansvar för sig själv utan att vara 
ekonomiskt beroende av anhöriga och där jämlikhet mellan män och 
kvinnor är en realitet. liksom 

att lagstiftningens funktion är inte att privilegiera en samlevnadsform 
framför andra 

har blivit temat inte bara i den omvälvande familjclagstiftningen utan också i 
lagstiftningen på många andra områden under hela 70-talet. Statsradet 
Klings starka intonering av jämlikhetsprincipen har också lett till synnerligen 
ändrade attityder inom hela samhället. Jiimlikheten - i varje fall den 
teoretiska - ifrågasätts inte längre. 

Lagstiftaren har under det gångna decenniet tvärpolitiskt tagit tillvara 
dessa intentioner men också företrätt ett ofrånkomligt och behövligt 
nytänkande inom familjerätten i vårt snabbt föränderliga samhälle. Man fär 
därvid inte glömma att fram t. o. m. 70-talcts reformer vilade huvuddelen av 

I Till yttrandet i denna del har föreningen rogat en sammans!iillning av uttalanden om 
att umg~ingessablitagc ulgiir grund rör omprövning av vtirdnaden enligt kirarhL'lena till 
6 kap. FH (delar ur SOU I '172:..\ I s. 2111. pn1p. l lJ73:32 s. 1.11 och LU l lJ73:2 I s. 11..\ och 
1975176:33 s. 101 ). 

Bilaga 3 
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vår familjerättsliga lagstiftning pil tankegångar frtm åren före och kring Bilaga 3 
1920. 

Det hlir då med undran och med skräck som FoR-liksom en gång honden i 
Snoilskys Stenhocks kurir - konstaterar att den starkt kvinnodominerade 
utredningen om harncns riitt i 70-talets slutfas ilat fram för att lägga en 
depesch med begäran om privilegier om inte pi1 drottningens så dock 
regeringens bord. 

Att spekulera över orsakerna till detta kunde vara fantasieggande men 
definitivt inte konstruktivt i remissammanhang. Diiremot är det betydelse
fullt att ha nedanstående citat ur direktiven i minne. 

"'De nya regler om föriildrars gemensamma vardnad som riksdagen beslöt 
i fjol och som trädde i kraft den l januari 1977 syftar till att främja barnets 
intresse av goda förhallandcn till båda föräldrarna. Kommitten bör 
undersöka vilka möjligheter som står till huds att ytterligare tillgodose 
barnets eget intresse i vårdnadsfrt1gor. Den bör sälunda söka belysa den 
centrala frågan om vilka faktorer som bestämmer barnets bästa i 
vårdnads- och umgiingesfrågor. ·· 

Av skäl som (1tredningen inte redovisar- men som läsaren möjligen mellan 
raderna kan sluta sig till- har den inte lyckats "belysa den centrala frågan"'. I 
stället beslutar den göra "på stället- marsch" eller vad värre iir t. o. m. "två 
steg baktit - marsch .. när den kriiver privilegier för gifta föräldrar respektive 
ensamma vårdnadshavares släkt. 

Ex. I: Gemensam vårdnad. Efter de första. litet tveksamma intentionerna 
om gemensam vårdnad i de klingska direktiven 1969 fick vi sedan frågan varit 
uppe i riksdagen 1973 (LU 20 ), 1974 (LU 1) och 1975 (LU 14) g c n om I 9 7 6 
är s reform gemensam vårdnad. En utökad gemensam vårdnad har 
därefter behandlats vid de båda följande riksmötena (LU 1976177:26 och 
1977178:9). Motionerna om utökad gemensam vårdnad har avstyrkts med 
s. k. "positiv skrivning" under hänvisning till pågående utredning. 

Utredningens majoritet priviligierar äktenskapet och den ogifta modern 
genom sin "pa stället - marsch"! Är föräldrarna gifta får de gemensam 
vårdnad automatiskt. Är föräldrarna inte gifta tv i n g as de gemen -
samt företa en aktiv. handling. som entydigt hestäms av modern . 
Hon skall ge sitt uttryckliga medgivande till all fadern får ta på sig sin del av 
föräldraansvaret. Inte ens domstol kan ge honom del i det! 

Ex. 2: Emaml'ånlande (obs ej= "ensam") mor dör. För mindre än sex (6} 
i1r sedan giillde att om föräldrarna var ogifta och modern dog så hade fadern 
inget som helst legalt företräde framför någon annan att bli vårdnadshavare 
för harnet. Barnavårdsnämnden eller t. o. m. allmänne åklagaren (ja, 
faktiskt den gamla landsfiskalen) kunde föreslå vem som helst istället för 
fadern. Det krävdes inte ens att denne utomstående skulle vara "'mera 
Himplig"'. Denna skymfande diskriminering av den ogifta fadern (obs detta 
gällde även om han sammanbodde med modern och harnet} har tagits bort i 
två steg genom 1973 och 1976 ärs reformer. Familjelagssakkunniga gav en 
utförlig bäde allmän och specialmotivering. när man 1972 ansåg att om 
modern avlider "stär fadern alltid närmast till att överta vi1rdnaden". I 
propositionen ägnades stort utrymme ät fragan i specialmotiveringen. 
Lagtexten innehar att den efterlevande föräldern sk u 11 e förordnas "att 
utöva v:'irdnaden. s{1vida ej denna med hiinsyn till harnets bästa finnes böra 
anförtros i1t siirskilt förordnad förmyndare". 

Att iiven elen ogifte fadern niist intill automatiskt bör sta niirmast till att 
överta v:lrdnaden underströks iin mer i 1976 iirs reform di1 regeringen 
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( prop. 1975/76: 170) föreslog att lagtexten skulle vara: "förordna den andre Bilaga 3 
att utöva vardnaden, om det ej är uppenbart med hiinsyn till barnets bästa att 
vårdnaden bör anförtros åt särskilt förordnad förmyndare". Detta förslag tog 
riksdagen enhälligt den 1 juni 1976 - en av de rn enhiilliga punkterna vid 
riksdagens behandling av LU 1.975/76:33. 

[ den här frågan gör utredningen - obs utan motirering - två steg 
bakåtmarsch. dvs. tillbaka till gamla tiders matriarkaliska uppfattning. 
Utredningen skriver faktiskt att den ogifte fadern skall inte liingre stå 
niirmast till att överta vårdnaden utan han jiimstiills med "annan person" 
t. ex. "morföriildrarna" för att citera utredningen. 

Mest anmärkningsviirt (- nej. skamligt är ordet) i sammanhanget är att 
utredningen i specialmotiveringen pi"tstär att "Paragrafen motsvarar huvud
sakligen nuvarande 10 a *·Det tillägget har gjorts att iiven barnet kan viicka 
talan i frågan." 

Det mäste anses synnerligen tvivelaktigt att utan närmare motivering 
ändra en endast tre år gammal lagbestiimmclse. Men att försöka dölja 
iindringen genom påstäendet att omskrivningen "huvudsakligen motsvarar 
nuvarande" lagtext skulle i varje annat sammanhang fallit under brottsbal
kens bedrägeribegrepp. 

Ex. 3: Umgiingesviigran: Lagstiftaren har gång på gång under 70-talct 
uttalat sig mycket fördömande. då det giillt urngiingcssaboterande vi'trdnads
havare, (se bilaga). Bl. a. har konstaterats att "Samhället kan inte tolerera 
åtgärder frän en vårdnadsh:wares sida som syftar till att omintetgiira eller 
försv[1ra för den umgiingesberiittigadc att träffa barnet." 

Hur ser då utredningen på en umgängcsvägrandc förälder? Den har inte 
sett någon alls och tar inte upp problemet över huvud taget - vad foR kan se 
efter idogt letande bland de 200 sidorna. Diiremot ger utredningen med varm 
hand en helsida med tips om hur man skall förfara för att fa umgiingesriitten 
fråntagen en föriilder. men mer därom i avsnitt 4: UMGÄNGE. 

Jo, en typ av urngiingesviigran tar utredningen upp. dvs. den s. k. omviinda 
vägran när vfadnadshavarcn vill men inte den umgiingesheriittigade. 1)(1 har 
utredningen förslag: 

"Om en förälder som inte har del i föräldraansvaret helt motsiitter sig att 
umgas med barnet ... kan vara liimpligt att kontaktperson utses och gör vad 
som iir möjligt för att få till stiind positivt umgänge." 

FoR håller med om detta i princip men sätter frägetecken för ett pi'itvingat 
umgänge. Diiremot siitter FoR inga frågetecken vid konstaterandet att 
utredningen totalt negligerat det allvarliga problem som umgiingessabotage 
utgör. 

I denna inledning har riktats en stark kritik mot utredningen. vilket inte 
hindrar att FoR på en rad punkter ser mycket positivt pft inneh<11lct i 
betänkandet. T. ex. på kap. 4 Några synpunkter p[1 barns behov - avsnitt 
3.2.31 i denna remissamrnanställning. 

Vad göra med betiinkandet'! 
FoR vill inte betvivla utredningens goda intentioner men slutresultatet. 

dvs. delbetänkandet, framstår som ett konglomerat av olika ofta motstri- · 
dande t1sikter och stiindpunkter. 

Betänkandet kan därför i sin nuvarande form. enligt FoR:s uppfattning. 
inte Higgas till grund fiir en iindrad eller ny lagstiftning. 

Som FoR ser det finns efter remissomgängen tv<'t möjligheter: 
I. Betänkandet jiimtc remissvaren Mersiinds till utredningen· flir om-
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/överarbetning. vilket f. ö. vore i enlighet med d!1varande justitieminis- Bilaga 3 
tcrn Sven Romanus' direktiv till kommil!en. 

2. Justitiedepartementet utarbetar pt1 grundval av betiinkandet oeh remiss
svaren ett antal dcpartcmentspromemoricr. som efter ny rcmissbehand
ling kan ligga till grund för etappvisa delrcfnrmer. 

Det senare alternativet iir enligt f"oR:s bedömning liimpligast. Diirvid har 
FoR inte friimst tagit hiinsyn till tiinkbara ekonomiska och personella 
resurser utan huvudmotivet iir att fiiriindringar inom familjeriitten bör ske 
stegvis för all inte komma i otakt med samtidigt niidviindiga al!itydföriind
ringar i sarnhiillet. 

I arbetet med FnR:s remissvar har deltagit ett 15-tal medlemmar av bf1da 
könen i varierande illdrar och med högst olika yrken. 

I A7 Fredrika-Bremer-Förhundet 

Fredrika-Brerner-Förbundet arbetar fiir jiimstiilldhet mellan kvinnor och 
miin byggt pii lika riittighcter och lika skyldigheter i hem. yrkesliv och 
samhiille. FHF iir partipolitiskt och religiiist obundet och sedan starten 1884 
öppet för b;ide kvinnor och miin. 

En viktig del i arbetet för jiimstiilldhet iir att söka åstadkomma att 
föriildraansvar delas lika och upplevs som lika viktigt av b{1de kvinnor och 
miin. All lagstiftning som betonar att häde mammor och pappor är föriildrar 
och därmed ansvariga för sina barn och deras v{1rdnad anser vi bidrar till de 
attit.ydförändringar som vi cfterstriivar. I dag är barnens värld i huvudsak en 
kvinnovärld. :'v1iin som arbetar med barnav{1rd iir L'n siillsynthet Mde i 
hemmen och i arbetslivet (daghem. förskolor m. m. ). Det iir fortfarande 
niistan enbart kvinnor som tar ut barnledighet och som arbetar deltid. 
Föriildraansvaret delas ej lika mellan föriildrar i dag. 

1.48 Riksförbundet Hem och Skola IRllS) 

I detta sammanhang vill RI IS ittcrkomma till att det itterst;lr ett stort och 
angeliiget riittsligt reformarbete niir det giiller att precisera konsekvenserna 
av föriildrarnas ansvarsförh;lllande till barnet. Det kiinns en smula genant att 
peka pit dessa elemcntiira ting men utredningens försummelse hiirvidlag 
tvingar fram dessa pekpinnar: hur skall fiiriildrarna kunna {tliiggas att 
tillgodose "barnets behov" cxcmpdvis i materiellt avseende om de saknar 
arbete. Det iir för övrigt ett kiint faktum att arbetsliishet- för att enbart ta ett 
av miinga möjliga exempel-- starkt p<iverkar ocksit den psykiska miljön inom 
familjen. Utredningens stumhet i detta hiinseenck-som ju iir centralt fiir att 
föräldraansvaret skall fä en verklig mening - iir hesviirandc. 

RHS vill markera gillande av de försök som utredningen genomfört att 
verkligen belysa den psykologiska innebörden av de olika riittsliga reglering
arna som giiller vid skilsmiissa. omhiindertagande. hiimtning av barn osv. 

Samtidigt som utredningen hiirvidlag ocks(1 försöker att {iheropa sig pii 
forskning - cxempdvis bt·triiffande barns reaktioner pi1 separationer si\ iir 
det kpnkreta erfarL·nhctsmaterialL't som ut redningen bygger argumL'nten pä 
m~·ckt'l tunt. Den senaste forskningen - som är mycket nmfattande - ger 
starka beliigg för att barn iivcn vid lyckliga skilsmiissnr reagerar med djupare 
sorg och med li1ng\"<11"igarL' sorgereaktillner iin man tidigare kunnat note
ra. 
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RI IS menar att utredningen om barnens riitt vid diskussionen om dessa Bilaga 3 
förhl1llanden har en miirklig brist p[1 balans. Man diskuterar utförligt barnets 
rätt när det giillcr att ta stiillning till vilken part som skall ha föräldraansvaret/ 
vfmlnaden om barnet. Man tar upp - de antagligen siillsynta - fall diir det är 
ett intresse för barnet att separera fdtn föriildrarna. Alan niimner inte med el/ 
ord att det kan vara i harncts intresse att fiiriildrarna inte skiljs.' 

En diskussion av dct erfarenhctsmaterial som nu föreligger skulle 
antagligen tvingat in utredningen p{1 en diskussion om inte det i många fall är 
för lätt att - i de vuxnas intresse - iistadkomma en skilsmiissa mellan 
föriildrarna. 

2 Andring av halknamnet 

Se även avsnitten l.4. 1.8. l.24. 1.:18 och 3.2.28. 

2. \ Gi>ta hovrätt 

Utredningens förslag (s. 161) att iindra föriildrahalkens namn till barn- och 
föriildrabalken skulle fä till följd att balken blir den t:nda balk. som har ett 
dubbelnamn. Förutom att namnet blir tungt kommer det till sin uppbyggnad 
att skilja sig fr[m övriga balkars. Hovriitten vill därför avstyrka det föreslagna 
namnbytet. Hovrätten förordar i första hand att det nuvarande namnet 
bibehfdls. I andra hand förcslilf hovriitten att balken får heta barnabalken. 
Hovriittcn vill alternativt föreslii att namnet iindras till familjebalken. vilket 
tillgodoser utrl'dningens krav pi\ att namnl't ej skall framhiiva föriildrarnas 
riittigheter. 

2.2 Kammarriitten i Stockholm 

Niir det har gällt att utforma lagtexten har kommitten sökt att iiwn i 
terminologi och ordval fö fram de intentioner som förslaget ger uttryck för. 
Si\lunda föreslils att beteckningen föriildrahalk skall utbytas mot barn- och 
föriildrahalk. Kammarriittcn stiiller sig tveksam till en sädan ändring. Till en 
början hör beaktas att det i balken i avscviircl utstriickning regleras även 
andra förh!dlanden iin s{1dana som rör föriildrar och barn. s{1som omyndighet 
för vuxna. godmanskap samt förmyndares och ii\·crförmyndares skyldighe
ter. Vidare finns !1tskillig annan materiellt betydelsefull lagstiftning som rör 
barn men som inte inryms i balken. Som exempel kan niimnas barnavärds
lagen ( 1960:97 ). lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen 
( 1964: 143) om bidragsförskott. Hiirtill kommer att en iindring kan ge intryck 
av att balken har getts nytt innehtill i avsevärt större omfattning än vad som 
faktiskt är fallet. 

Man kan slutligen inte bortse frim fördelen med nuvarande korta 
beteckning. som sti\r i god iiverensstiimmelse med utformningen av namnen 
p<"1 övriga balkar. Kammarriitten har ocksi1 andra inviindningar mot elen 
tnminologi som kommitten har valt och ;ill'rkommer hiirtill i det följande. 
RL'llt allmiint kan fr!1gell'ckcn siittas för ml'toden att vid partiella reformer av 
denna art mera av psykologiskt hL'tingade skiil iindra pi1 en viil inarbetad od1 
kon~eb·ent terminologi. 
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2.] Stockholms tingsrätt 

Tingsrätten hitriider utredningens uppfattning. att beteckningen föriildra
balk biir iindras och har ingen erinran mot det föreslagna namnl't Harn- och 
fiiriildrabalk (BFB). 

2.4 Domstolsverket 

- - - Lika med utredningen anser domstolsverket att "barn- och föräldra
balken" biHtrc iin "föriildrabalken" speglar balkens innehåll. 

2.5 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen delar utredningens uppfattning att föriildrahalken bör fa 
ett annat namn. som biittre svarar mot dess inneh<lll. och tillstyrker det 
föreslagna namnet barn- och föräldrabalk (13FB). 

2.6 Liinsstyrclscn i Stockholms län 

Den föreslagna benämningen Harn- och föräldrabalk (BFH) ger biittre 
uttryck för innch{11let i lagen iin nuvarande Föräldrahalk (FB). 

2.7 Harmn·årdskonsulcnten i Jämtlands län 

Jag ansluter mig till att bcniimningcn pi't nuv;:randc FB iindras till Barn
och föriildrahalken. Detta uttrycker hiittre iin FB det ömsesidiga samspelet 
och förhi1llandet mellan barn och föriildrar. Bcniimningen FB hctonar alltför 
mycket föräldrarnas behov och rätt. 

2.8 Uppsala unhersitet, juridiska fakultetsnämnden 

friiga om terminologin vill fakultetsnämnden tillstyrka att namnet 
Fiiriildrahalk byts mot Barn- och Fiiriildrabalk, vilket hiittre uttrvckcr 
balkens innehitll. 

2.9 Högskolan i Örebro 

Styrelsen stiillcr sig hakom de terminologiska förändringar som föreslås. 
Dvs. att föräldrabalkt·n (FB) döps om till harn- och fiiriildrabalken (BFB). 
att begreppet ''V<lrdnad'' ersättes med "föriildraansvar" och att uttrycken 
"verksti1llighct'' och "iiverflyttning av barn" i 21 kap. ändras till "överläm
nande av barn". Styrelsen st[1r iiven bakom de skiil som (1bcropas för 
fiiriindringarna. 

Forts:ittningsvis anv:inds den ··nya·· llch den "gamla'· terminolllgin 
omvi·ixlande beroende pi·1 vad som med h:insyn till sammanhanget :ir mest 
naturligt. 

Bilaga 3 
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2.10 Familjelagssakkunniga 

Den nu\'arande beteckningen "fiiräldrabalk'" f1terspeglar ett iildre synsiitt 
och vi delar utredningens uppfattning att namnet bör iindras. Eftersom 
utrcdningsförslagct i enlighet med nutida synsiitt inte i samma mi\n tillmiitcr 
det biologiska föriildraskapet ett försteg framför barnets relationer till andra 
vuxna och d{1 balken redan inneh;lller åtskilliga bestiimmdser som inte direkt 
berör dess föriildrar men viil genomg;lcnde barnet sjiilv. förefaller det mest 
konsekVL'nt att ge balken beteckningen '"Barnabalk". Som utredningen 
niimner föreslogs detta redan niir balken kom till i slutet av 1940-tah:t. Skulle 
den av utredningen föreslagna rubriken viil.jas synes ckn spri1kligt höra ges 
utformningen "Barna- och föriildrabalk ··. 

2.11 S\'enska kommunförhundet 

Styrelsen delar utredningens uppfattning. att ordet föriildrabalk alltför 
starkt betonar föriildrarnas riitt och anser därför. att balkens namn bör 
iindras till barn- och föriildrabalken ( RFB ). 

2.12 Tjänstemännens centralorganisation rrCOl 

Utredningen föreslitr att föriildrahalkens narhn ändras till barn- och 
föriildrabalken. TCO stöder denna iindring.. 

2.13 Centralorganisationen SACO/SR 

Att en attitydföriindring behövs för att barnets stiillning skall föriindras 
kiinns självklart och det ~ir i detta sammanhang viktigt att fi>rh:illandct mellan 
föriildrar oeh barn öppet blir föremf1l för en omsorgsfull diskussion. Det iir 
positivt att man vill försöka uppnii en balans mellan föräldrar och barn ur 
dttslig synpunkt. Ett exempel pi1 detta iir föriindringen av balkens 
beniimning till barn- och föriildrabalken ( BFB ). '.\luvarande beniimning 
betonar för starkt föriildrarnas riitt och skjuter barnets riitt i bakgrunden. Det 
finn' iiven klara fördelar med att i attityclpi'1vcrkanck syftl' iindra uttrycken 
v<lrdnad till föriildraansvar samt vcrkstiillighet och iiverflyttning av barn till 
överliimn<inde. 

2.1..J s,·eriges Socialdemokratiska K\'innoförbund (SSKFl 

Utredningens synpunkter p;I betydelsen av ordval kan vi naturligtvis 
instiimma i. Det iir cHirmed positivt att iir1dra l"d1n nuvarande "Fiiriildrahalk" 
till det frireslagna "Barn- och föriildrabalk". Ordval betyder mycket och kan 
pil sikt medverka till den attitydforiindring som behiivs p[1 detta område. Att 
anviinda ordet "föriildraansvar" i stiillet för "v{1rdnad" och att vi skall 
"liverliimna" barnen i stiillet för "överflytta"' eller "verksLilla" iir en klar 
förbiittring. 

2.15 Folkpartiets Lingdomsfiirbund ffPU 

Det iir naturlig.t,·is riktigt att döpa lllll föriildrahalken till barn- och 
föriildrnhalken och att i den slit fast ett barns grundliiggande behll\'. Ett 

Bilaga 3 
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varnande pekfinger bara; man förändrar inte samhiillct genom n{1gra till intet Bilaga 3 
förpliktande meningar. Det är viktigt att det inte stannar vid vackra men 
tomma ord. 

2.16 s,·eriges advokatsamfund 

Utredningen föreslär att föräldrabalkens rubrik iindras till barn- och 
fiiriildrabalk, med motivering att den gamla beniimningen allt för starkt 
betonar föräldrarnas rätt och sätter barnets rättigheter i bakgrunden. Dii den 
nuvarande rubriken iir vedertagen och knappast kan föranleda några 
missförständ, avstyrker samfundet den föreslagna ändringen. 

2.17 Sveriges domareförbund 

I syfte att riktigare återge balkens innehäll fiireslf1r utredningen att dess 
namn ändras till barn-och föriildrahalken (BFB ). Utredningen framhåller att 
ett kort namn - föräldrabalk eller barnabalk - har vissa spr:lkliga fördelar 
men anser det inte minst från attitydpiiverkande synpunkt vara viktigt att 
namnet ändras till det föreslagna (s. 161 ). Domareförbundet kan inte finna 
att en ändring av namnet är pf1kallad. Skall en ändring likväl ske anser 
förbundet att benämningen hiir vara barnabalk. 

2.18 Rädda Barnens Riksförbund 

Inledningsvis konstateras att lagens namn Föräldrabalk alltför starkt 
, betonar föriildrars rätt på bekostnad av barnens. och utredningen vill därför 

genomföra en namnändring till Barn- och föriildrabalken. E11 sädant 
namnbyte synes helt i konsekvens med de föreslagna föriindringarna inom 
lagen och tillstyrks därför. 

2. 19 Husmodcrsförbundct Hem och Samhälle 

Vi instämmer också i utredningens förslag att beteckningen ''föräldrabal
ken'' utbyts mot "barn- och föräldrabalken··. 

3 Föräldraansvar 

3.1 Ändring av benämningen vårdnad m. m. 

3. i. I Göta hm·riitt 

Utredningens förslag (s. 61) att byta ut begreppet vårdnad mot uttrycket 
föriildraansvar är ej avsett att åstadkomma någon saklig förändring av 
innebörden av vårdnadsbcgreppet. En av fördelarna med denna förändring 
skulle enligt utredningen vara att man kommer ifrån begreppen rättslig och 
faktisk värdnad. I praktiken mi1ste emellertid ändå dessa begrepp finnas 
kvar, eftersom den faktiska vårdnaden i en del fall kommer att utövas av 
annan än den som har den rättsliga värdnaden. Vidare kommer det iiven i 
fortsättningen att finnas fall där en förälder helt friintas den riittsliga 
vårdnaden. Att detta skulle kallas att bli fr[mtagen föräldransvaret miiste för 
den dl:! drabbar i hiigre grad än f. n. upplevas som att bli definitivt skild fr{m 
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sitt barn. Uttrycket föriildraansvar innefattar ni1got vidare än begreppet Bilaga 3 
vårdnad, vilket mera för tanken till den faktiska v;lrden. Den förälder. som är 
fråntagen vårdnaden har fortfarande ett ansvar för barnet, främst genom att 
betala underhåll och utöva umgängesriitt. förslaget synes därför motverka 
sitt syfte att i högre grad betona föriildrarnas ansvar för sina barn. Med 
hiinsyn härtill samt att man ej utan tungt viigande skäl biir ersätta inarbetade 
begrepp med andra, avstyrker hovrätten förslaget att utbyta begreppet 
vårdnad mot föräldraansvar. 

3.1.2 Kammarriillen i Stockholm 

Kommitten föreslår att begreppet vårdnad skall utbytas mot uttrycket 
föräldraansvar. Till stöd för ändringen åberopas intresset av att bada 
föräldrarnas ansvar mot barnet betonas även för det fall att föräldrarna bor 
åtskilda. Vidare anförs den begreppsförvirring som råder i fråga om 
begreppen rättslig vårdnad och faktisk vf1rd. 

Kammarrätten är ense med kommitten om att det skulle vara önskvärt att 
en annan term än vimlnad valdes. Kammarriittcn anser emellertid att 
uttrycket "'föräldraansvar" är oliimpligt genom att det, direkt mot vad 
utredningen har avsett. är ägnat att ge intryck av att den förälder som är skild 
fr:'.tn vårdnaden inte längre skulle ha nägot som helst ansvar för barnet. 
Kammarriitkn avstyrker diirför förslaget i denna del. Det är emellertid viirt 
att undersöka om inte den viig som kommitten har antytt under 5.2.1.1 är 
framkomlig. dvs. att göra v<lrdnad och förmyndarskap till en gemensam 
funktion. 

3.1.3 Stockholms tingsriitt 

Utredningen anser ( s. 61) att värdnadsbegreppct betonar n<lgot positivt 
men att man bör ersätta det med ett nytt begrepp kallat föriildraansvar för att 
betona att föräldrar "(eller motsvarande)" har ansvar för sina barn i den 
omfattning lagen anger. Vid framställandet av detta förslag säger sig 
utredningen även ha beaktat att uttrycken rättslig vårdnad och faktisk vi1rd 
har skapat begreppsförvirring. Utredningen framför diirefter att föräldraan
svaret kan anförtros annan än föriildrarna samt att utredningen, när den 
fortsättningsvis talar om föräldrar, i princip avser iivcn personer som siirskilt 
förordnats att ha föräldraansvaret för barn (s. 62). 

Vad utredningen föreslår är i högsta grad förvirrande och kan inte 
tillstyrkas. Då det måste anses självklart att inga andra personer än 
biologiska.föriildrar och adoptivföräldrar kan kallas barnets föräldrar iir det 
friimmande att med "föriildraansvar·· avse något annat än dessa personers 
ansvar. Om man, som utredningen föresl~tr, byter ut uttrycket värdnad mot 
föräldraansvar för man betriiffande barn vars vårdnad är anförtrodd annan 
iin föriildrarna tv[1 slags föriildraansvar. För det kan väl inte vara utredning
ens avsikt att de föräldrar som ej är vårdnadshavare inte skall ha kvar ett 
allmiint. moraliskt och ekonomiskt ansvar för barnet? Detta iir i så fall en 
försiimring för barnet och kan ej tillstyrkas av tingsrätten. - För att försöka 
undanröja nu riidande fiir\'irring bctriiffande uttrycket värdnad fiiresliir 
ti ngsriitten att det ersiitts med "v;irdnadsansvar"'. 
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3./.4 Malmö tingsrätt 

I denna del inleds betänkandet med iinnu ett förslag angäende en 
terminologisk förändring: begreppet "vårdnad" skulle utbytas mot "'föräl
draansvar". Tingsrätten menar för sin del att relativt tungt viigande skäl hör 
anföras om man skall hyta ut en juridisk term. som hunnit bli tämligen väl 
inarbetad såväl hos jurister som hos allmänheten. Tingsrätten kan inte finna 
att de skäl som i detta fall anförts är speciellt övertygande: om man vill betona 
föräldrarnas ansvar för sina barn framstftr väl redan ordet ··vårdnad" som en 
liimplig term - något som f. ö. utredningen sjiilv pftpekar (s. 61 nederst). 
Härtill kommer. att begreppet "föriildraansvar" förefaller direkt oliimpligt 
åtminstone i den situationen att en av föräldrarna skilts fr{m "föräldraan
svaret", något som väl även i framtiden tyvärr far antas bli inte helt ovanligt. 
Vederbörande förälder skulle dii lätt kunna få uppfattningen att han eller hon 
helt och hållet berövats ansvaret för barnet. Utredningen synes i övriga 
hänseenden med all rätt vilja motverka uppkomsten av en sådan uppfattning. 
Tingsrätten avstyrker förslaget i denna del och kommer fortsättningsvis att 
använda begreppet "vårdnad" då utredningens förslag om "föräldraansvar" 
diskuteras. 

3.1.5 Länsrätten i Göteborgs och Bohus liin 

Uinsrätten delar utredningens uppfattning (5.2. l.3) att det i vissa 
situationer kan vara mer ändamålsenligt att till föräldraansvarig utse annan 
persern än den särskilt förordnade förmyndaren. Uinsriittcn utgär emellertid 
från att förmyndaren i normalfallet även iir föräldraansvarig eller en av två 
personer. t. ex. fosterföräldrar, som har gemensamt föräldraansvar. Läns
rätten tillstyrker s{tledcs utredningens förslag i detta avseende. 

3. I. 6 Domstolsverket 

Uttrycket vårdnad infördes 1920 och får anses inarbetat och viil känt. 
Enligt utredningen betonar uttrycket nägot positivt, nämligen omsorgen om 
och ansvaret för barnet. Domstolsverket delar denna uppfattning och 
avstyrker ändring av uttrycket till "föräldraansvar". Om föriildrarnas ansvar 
för barnet önskas ytterligare betonat iir "värdnadsansvar" att föredra. 
Uttrycket föräldraansvar har bl. a. den nackdelen att föriilder som inte har 
eller fråntas föräldraansvaret kan fii känslan att inte ha något ansvar alls som 
förälder. 

3.1. 7 Socialstyre/sen 

Att ordet vårdnad byts ut mot föräldraansvar tillstyrks av socialstyrelsen. 
Föräldraansvar uttrycker bättre innebörden i begreppet iin vad vårdnad gör. 
Dessutom kommer man ifrån den begreppsförvirring som f. n. råder. 
Förväxling av begreppen rättslig vitrdnad och faktisk vftrdnad förekommer 
nämligen alltför ofta. Med det föreslagna uttryl"kct blir det bttare att 
klargöra skillnaden i innebörden av de b;'1da begreppen. 

Att endast en person kan utses till drdnadshavare i de fall föriildrarna inte 
har v[mlnaden maste anses som en brist i nuvarande lagstiftning. Många 
gånger är ju vårdnadshavaren gift eller sammanboende med nagon som 

Bilaga 3 
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upplever sitt ansvar för barnet lika starkt som vänJnadshavarcn gör. Bilaga 3 
Socialstyrelsen tillstyrker dtirför utredningens förslag. att till föriildraansva-
riga för ett barn skall kunna förordnas tvf1 personer gemensamt. även om 
ingen av dem är biologisk förälder till barnet. 

3.1.R Riksskattl'l"erker (RSV! 

l nledningsvis vill RSV ta upp en terminologisk fräga. Uttrycket "vårdnad" 
har ersatts med "föräldraansvar". Inneb\irden av uttrycket "v[irdnad" har 
för m{rnga människor inte varit helt klar. Det har. som utredningen påpekar. 
rMt en viss begrcppsförvirring beträffande ''riittslig vhrdnad'' och "faktisk 
värd". Men RSV vill ifdgasiitta lämpligheten av det i stiillet för "vårdnad" 
valda uttrycket "föräldraansvar". Utredningen har visserligen tänkt sig att 
föräldrarna i större utsträckning iin tidigare skall ha föräldraansvaret 
gemensamt men det kan ofta förekomma fall niir föriildraansvaret anförtros 
endast den ene av föräldrarna. Den andre föriildern har dock även i sådana 
fall ett ekonomiskt ansvar för barnets uppehälle och utbildning. Att då tala 
om att "föräldraansvaret" endast ~!vilar en av föriildrarna kan hos den andre 
skapa en negativ instiillning till att fullgöra det ekonomiska ansvaret. 
Föräldrarna bör uppmuntras att gemensamt känna ansvar för sina barn även 
om de befogenheter att bestiimma för barnet som nu följer med den rättsliga 
vårdnaden ligger hos en av föräldrarna. 

Eftersom både den nuvarande termen vårdnad och den föreslagna termen 
föriildraansvar frän olika synpunkter kan kritiseras bör enligt RSV:s mening 
annan benämning användas. Ordet ''föräldraomsorg" för snarast tanken till 
"omsorg om föräldrar". Ordet "barnomsorg" är redan taget i anspråk för 
vissa samhällsfunktioner enligt lagen 1976:381 om barnomsorg. Det bästa 
kan vara att lagfästa uttrycket "rättslig vårdnad" eller "legal vårdnad" som 
torde anviindas ganska allmänt bl. a. av myndigheter just för att allmänheten 
inte skall förviixla värdnacl i juridisk mening med den faktiska vården. 

3. I. 9 Lä11.1·s1yrelsen i S1ocklw/111.1· liin 

Att ordet vårdnad utmönstras ur lagstiftningen finner länsstyrelsen väl 
motiverat. då detta ofta sammanblandas med ordet viird. Den föreslagna 
benämningen föriildraansvar är bättre. Den medför dock en påtaglig 
olägenhet i de fall d;I endast en av föräldrarna har föriildraansvarct. Den 
andre kallas ju alltjiimt förälder men faller allts~t utanför begreppet 
fi.iriildraansvar. 

3. I. I 0 Bama\'(1rdskonsulenlen i Jämrlands län 

Utredningen föreslår att begreppet vårdnad utmönstras. Som motiv anförs 
dels att ''föräldraansvar" p;\ ett biittrc sätt uttrycker att föriilder (eller 
motsvarande) har ansvar för sitt barn i den omfattning lagen anger dels att 
begreppet vårdnad ofta har sammanblandats med faktisk värd. Jag vill 
liksom _utredningen betona att föriilder (eller motsvarande) skall ansvara för 
att barnets behov tillgodoses i den omfattning lagen kriiver. men jag är 
tveksam till begreppet föriildraansvar. d;'1 det finns risk för att det förväxlas 
med ett allmiint ansvar som alla föräldrar känner eller antas kiinna för sina 
barn. Risk finns för tolkningen att föriildraansvar automatiskt intriider i och 
med fi.iriildraskap. 
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Begreppen vårdnad och vård har ibland vållat oklarheter, men vårdnad Bilaga 3 
har ändå både juridiskt och i allmänt språkbruk fått starkt fotfäste. 

Om begreppet vårdnad skall utmönstras bör det nog ersättas med ett 
klarare begrepp iin föräldraansvar. Jag tror att begreppet föräldraansvar kan 
ge upphov till mera oklarheter än vad vårdnad gör i dag. Kunde man kanske 
behålla ordet vårdnad. men med tillägget - ansvar = vårdnadsansvar för att 
bättre beskriva ansvaret gentemot barnen?! 

3.1.11 Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Den nuvarande termen "vårdnad" har åstadkommit begreppsförvirring 
beträffande rättslig och faktiskt vårdnad. Utredningen föreslår bl. a. av det 
skälet att termen i fråga utbytes mot termen "föräldraansvar'' - en term som 
möjligen hämtats från det år 1977 avlämnade norska betänkandet Lov om 
barn og foreldre (barneloven). Den föreslagna termen skulle enligt 
utredningen på ett bättre sätt än vårdnad betona båda föräldrarnas ansvar 
gentemot sina barn. även när föräldrarna lever åtskilda. 

Om man i begreppet ''föräldraansvar" lägger in inte blott det rättsliga 
föräldraansvaret utan även det mera allmänna moraliska föräldraansvar som 
väl varje förälder bör känna - jämför f. ö. förslagets definition av begreppet 
föräldraansvar i kap. 6 där det bl. a. sägs att föräldraansvarets innebörd är att 
barnet "har rätt till omsorg. trygghet och förståelse" - kan även denna term 
vålla begreppsförvirring. Om man i begreppet föräldraansvar inkluderar det 
moraliska ansvaret synes det dessutom stötande att en förälder skall kunna 
befrias härifrån. Fakultetsnämnden är dock även av följande skäl negativt 
inställd till förslaget att införa termen föräldraansvar. 

Den omedelbara betydelsen av domen i vårdnadsmål är dels att vinnande 
part blir ställföreträdare för barnet i frågor som rör dess person. dels att 
vinnande part kan låta verkställa domen genom att få barnet överlämnat till 
sig med hjälp av myndigheterna. Dessa två följder av domslutet ger den 
vinnande parten bestämmanderätt över barnet i psykiskt och fysiskt 
avseende. Den juridiskt korrekta beteckningen på domen är dom om 
hestämmanderätt ih·er harn. Den medelbara betydelsen av domen i 
vårdnadsmål är bl. a. att den hänvisar till andra regler och regelkomplex, 
exempelvis till reglerna i 6 kap. FB om innehållet i vårdnaden. Rätten att 
bestämma över barnet medför en skyldighet för föräldrarna som preciseras i 
nuvarande 2-4 §§. 

De processuella reglerna är uppbyggda efter domens juridiska betydelse. 
Vinnande part är den som får bestämmanderätten över barnet. De regler 
som gäller om gemensam vårdnad angår medbestämmanderätt för särboende 
förälder. Den som mister bestämmanderätten är förlorande part och har 
tidigare ålagts att betala motpartens rättegångskostnader. 

Den föreslagna termen föräldraansvar stämmer däremot inte till sitt 
språkliga innehåll med de processuella reglerna. Den som förklarades fri från 
ansvar skulle betecknas som förlorande part. - Om man nu över huvud taget 
kan tala om att befria en förälder från att känna ansvar för sitt barn! -

Den juridiskt korrekta termen dom om bestämmanderätt över barn har 
den givna fördelen att den i klartext uttrycker vad saken gäller. Det faktum 
att föräldrar enligt lag har bestämmanderätt över sitt barn är den nödvändiga 
utgångspunkten för en diskussion om begränsning av densamma. Utredning
en har själv använt denna teknik vid utformning av reglerna om föräldraan
svarets innebörd då man i 5-7 **behandlat förälders bestämmanderätt och 
barnets sjiilv- och medbestämmande. 

5 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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Samtidigt är faktultetsnämnden medveten om att termen bestämmande- Bilaga 3 
rätt kan ha en icke avsedd psykologisk effekt. Att föreslå införande av 
termen kan ge sken av att man vill stärka föräldrarnas bestämmanderätt över 
barnet. vilket givetvis inte är avsett. 

Om nu termen föräldraansvar. som utredningen föreslagit. inte stämmer 
med de processuella reglerna och termen bestämmanderätt över barn ter sig 
psykologiskt oklok. är måhända den nuvarande termen vårdnad att föredra. 
Den innefattar både en rättighet och en skyldighet. Fakultetsnämnden håller 
emellertid för troligt att man efter en ingående analys av de närliggande 
begreppen faktisk vård och förmyndare skulle komma fram till att det 
behövdes en genomgripande omsystematisering av den rättsliga regleringen 
av förhållandet mellan föräldrar och barn. Om en sådan kom till stånd skulle 
en bättre lösning även av den terminologiska frågan kunna bli följden. 

3.1.12 Uppsala universitet. juridiska fakultetsnämnden 

Nämnden avstyrker däremot att begreppet (rättslig) vårdnad byts mot 
ordet föräldraansvar. Även om distinktionen mellan rättslig och faktisk 
vårdnad kan leda till missförstånd i praktiken. är det ingenting som hindrar 
att man försöker skapa större kunskap genom upplysning. Samtidigt skulle 
införande av termen föräldraansvar kunna medföra ännu större missför
stånd. Ordet kan nämligen lätt leda till en sammanblandning av det rättsliga 
föräldraansvaret med det allmänna föräldraansvar, som varje förälder bör 
känna vare sig han har del i den rättsliga vårdnaden eller inte. Psykologiskt 
kan det också kännas som ett större ont att bli utesluten från föräldraansvaret 
än från den rättsliga vårdnaden. I linje härmed ligger att det verkar något 
främmande att införa termen föräldraansvarig för den som inte är barnets 
förälder. 

En begreppsmässig fråga är också förhållandet mellan vårdnaden och 
förmynderskapet. Utredningen säger sig (s. 61) ha övervägt möjligheten att 
göra de båda begreppen till en gemensam funktion. Allmänt sett skulle dessa 
frågor säkert vara förtjänta av en närmare analys. bl. a. ur rättsteknisk 
synvinkel. eftersom Föräldrabalkens regler är ganska komplicerade och 
delvis oklara beträffande detta samband. Fakultetsnämnden anmärker blott i 
förbigående att det kan finnas skäl att bibehålla förmynderskapet som en sak 
för sig i den mån lagen innehåller regler, som gör det möjligt att lägga 
förmynderskapet på annan person än förälder. som är vårdnadshavare. -
Utredningen föreslår dock på en punkt en teknisk förändring. nämligen att 
vårdnaden. när den fråntas båda föräldrarna, bör överföras till en särskild 
vårdnadshavare som kan förutsättas vara en bra ersättningsförälder för 
barnet. (Se 6 kap. 14 *och s. 62). Fakultetsnämnden gör här det påpekandet, 
att ett förverkligande av detta förslag aktualiserar en ändring även i 11 kap. 
1 *· Det blir eljest inte klart vad som skall ske med förmynderskapet för 
barnet. 

3.1.13 Uppsala universitet, familjeforskningsgruppen vid sociologiska insti
tlllionen 

Utredningen föreslt1r (s. 62) att ordet vårdnad i lagen skall ersättas med 
ordet föräldraansvar. Argumenteringen kring detta förslag är något oklar. 
Termerna "begrepp". "uttryck" och "term" används ömsevis och det synes 
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som om i synnerhet termen "begrepp" och termen "term" i vissa fall st är som Bilaga 3 
synonyma. Det kan knappast sägas vara begreppet vårdnad som utredningen 
ifrågasätter utan endast termen. Det vore fel tro att termer eller etiketter är 
betydelselösa. Man skall dock icke ha en övertro på termernas inflytande. 
Att ändra från termen vårdnad till föräldraansvar kan knappast vara 
begreppsklargörande eller på annat sätt förändra bilden av vad vårdnad kan 
vara. Det faktum att den legala och den verkliga eller faktiska vårdnanden är 
två från varandra teoretiskt skilda begrepp står fast oavsett termer och 
förvirringen i termfr{1gan och möjligen också i begreppsbildningen står säkert 
kvar även om man söker en nykonstruerad term. Termer såsom delad 
vårdnad. gemensam vårdnad, legal vårdnad och faktisk eller verklig vårdnad 
börjar nu bli igenkiinda och ganska vanliga i vardagsspråket och bl. a. därför 
finns inte heller någon anledning att ändra termerna i lagstiftning eller 
försöka göra sä i de vardagliga diskussionerna. 

3.1.14 Högskolan i Örehro 

Se avsnitt 2.9. 

3.1.15 Familjelagssakkunniga 

Som vi nyss anförde anser vi i enlighet med utredningen det riktigt att söka 
betona båda föräldrarnas ansvar gentemot sina barn även i det fall 
föräldrarna hor åtskilda. Utredningen vill byta ut begreppet vårdnad mot 
uttrycket föräldraansvar. vilket sägs bättre uttrycka att föräldrar har ansvar 
för sina barn i den omfattning lagen anger (s. 61 f). Samtidigt skulle man 
därmed komma ifrån den hegreppsförvirring som nu råder beträffande 
rättslig vårdnad och faktisk vård. 

Trots att utredningen inte vill sakligt ändra innebörden av vårdnadsbe
greppet kan det ifrågasättas om inte förslaget ändå kan komma att uppfattas 
pä det sättet. Liksom gällande rätt utgar förslaget ifrän att en förälder i vissa 
fall kan komma att frantas sitt ansvar eller aldrig erhålla del i detta. Att 
fråntas föräldraansvaret torde uttrycksmässigt lätt kunna komma att 
uppfattas som en mer ingripande åtgärd än att fråntas v[mlnaden. Man 
undgår visserligen en sammanblandning med frågor som avser enbart den 
dagliga omsorgen om barnet- den faktiska vi\rden - men genom att så starkt 
betona ansvaret löper man i stället risken att motsvarande begreppsförvirring 
uppstitr mellan å ena sidan föriildraansvaret i lagens mening och il andra sidan 
det moraliska ansvar som varje förälder bör känna för sitt barn oavsett vem 
som anförtrotts vårdnaden om det. 

Det vore enligt vår mening olyckligt om den i föräldraansvaret ej delaktige 
föräldern kom att uppfatta sig själv såsom utestängd eller befriad från allt 
vidare ansvar för barnet. Yårdnadsbegreppet är på det sättet mindre 
värdeladdat. Från den synpunkt vi här anlagt kan det närmast vara en fördel 
att det för tankarna till den faktiska vården. 

--- Se avsnitt 3.3.20. ---

Om vi återg{1r till den terminologiska frågan innebär vårt ställningstagande 
till det gemensamma ansvaret att det alternativ som skulle ha gett en 
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möjlighet att begagna termen föräldraansvar inte bör väljas. En annan Bilaga 3 
möjlighet att kunna godtaga termen skulle kanske föreligga om man sökte en 
kompromisslösning. Den skulle då utgå från att föräldraansvaret i princip är 
gemensamt och att förälder skulle kunna helt fråntas detta ansvar blott vid 
ådagalagd olämplighet för uppgiften. Om det emellertid skulle visa sig att det 
gemensamma föräldraansvaret bjuder på svårigheter utan att den ene kan 
sägas vara olämplig som förälder, skulle rätten kunna bestämma vem av 
föräldrarna som i första hand har att fullgöra ansvaret. 

Lösningen innebär att endast den direkt olämplige utestängs från 
föräldraansvaret. En nackdel är emellertid att i stället för två kategorier 
föräldrar- med resp. utan del i vårdnaden - man får tre: de med fullständigt 
föräldraansvar. de med begränsat föräldraansvar och de utan föräldraansvar. 
Det förefaller tveksamt om fördelarna med termen föriildraansvar uppväger 
de nackdelar som följer med en sådan kompromisslösning. Sammanfatt
ningsvis vill vi därför förorda att vårdnadsbegreppet tills vidare bibehålls. 
Kanske kan fortsatta överväganden visa på någon annan, framkomlig väg att 
undgå de med vårdnadsbegreppet sammanhängande nackdelarna. Utred
ningen antyder själv möjligheten att göra vårdnaden och förmynderskapet 
till en gemensam funktion såsom tänkbar lösning (s. 61 ). 

Den antydda lösningen synes vara en så mycket mer naturlig utväg som 
förmyndarens plikter enligt 1974 års lagstiftning i princip omfattar också att 
sörja för myndlingens person, något som innebär att vårdnaden om 
underårig redan nu kan betraktas som en speciell. mera utförligt reglerad 
funktion av förmynderskapet (FB 13 kap I * första och tredje styckena). 
Förhållandet mellan förmynderskap och vårdnad är dock i nuvarande lag 
oklart och förvirrande. En omarbetning är önskvärd. Det är väl förklarligt att 
utredningen i första hand tvekat att ge sig in på ett så omfattande arbete. 
Goda skäl talar dock för att denna väg bör prövas. Därigenom skulle det bli 
möjligt att såsom föräldraansvar ge uttryck åt den moraliska skyldigheten att 
sörja för barnet, medan tillgodoseende av barnets behov samt rätt och 
skyldighet att bestämma för barnet i personliga frågor skulle fullgöras såsom 
ett led i förmynderskapet. En hetydande förenkling av föräldrabalken torde 
kunna vinnas på detta sätt. 

3.1.16 Stockholms sociala centra/nämnd 

Som framförts redan i inledningen anser socialförvaltningen att det är bra 
att begreppet vårdnad byts mot föräldraansvar. Vårdnad förväxlas ofta med 
begreppet vård, dvs. den dagliga omsorgen om barnet. Förvaltningen ställer 
sig skeptisk till en gemensam vårdnad som i praktiken innebär gemensam 
vård dvs. ett växelvis boende hos föräldrarna med ideliga miljöbyten för 
barnet. Oftast är denna typ av gemensam vård en eftergift för föräldrarnas 
rättvisekrav och utgår ingalunda från barnets behov. Barnet skall självklart 
ha möjlighet att umgås med båda sina föräldrar även om dessa inte bor 
tillsammans men det får inte medföra att barnet skall vara bosatt pft två 
håll. 

Vid reformens genomförande är det viktigt med ordentliga informations
insatser där bland annat innebörden i begreppet föräldraansvar förs ut så att 
den nuvarande otydligheten vårdnad/vård försvinner. 
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3 .1.17 Göteborgs sociala centralniimnd 

Inledningsvis kan också nämnas att i utredningen föreslås en ändring av 
namnet föräldrabalken till barn- och föräldrahalkcn. likaså att begreppet 
v{1rdnad byts ut mot föräldraansvar. 

Man kan ifrågasätta om utbytet av begreppet vårdnad mot föriildraansvar 
är Himpligt. För de flesta människor täcker ordet föräldraansvar så mycket 
mer och är inte någonting som kan tas ifrån en förälder genom beslut av 
domstol. I de allra flesta fall där föräldrar efter skilsmässa har beslutat att en 
av dem skall vara vårdnadshavare är det självklart att den andra fortfarande 
har kvar ett föräldraansvar, som man inte alls vill ifrågasätta. Att likställa 
begreppet v:hdnad med ansvar känns därför stötande. 

3.1.18 Botkyrka sociala centra/nämnd 

6:e kapitlet i nuvarande föräldrabalk om vårdnaden skall enligt förslaget 
ha en helt ny rubrik, Om föräldraansvar, och en lagtext som förklarar dess 
innebörd. Begreppet redovisar på ett bättre sätt än vårdnad föräldrarnas 
ansvar för sina barn och får bedömas som en mer adekvat formulering, även 
om det i sak inte föriindrar innehållet i begreppet vårdnad. Normalförhål
landet skall vara att föräldraansvaret gäller från barnets födelse och ej 
upphör förrän barnet uppnår 18 år. 

3.1.19 Umeå sociala centra/nämnd 

Utredningens förslag att byta ut ordet "vårdnad" mot "föräldraansvar" 
förtydligar vad det är fråga om; föräldrarnas ansvar för barnet i den 
omfattning lagen anger. Innebörden i begreppet vårdnad har för många 
föräldrar varit svårtydd och förvirrande. 

3.1.20 Ludvika sociala centra/nämnd 

Att begreppet vårdnad bytes ut mot termen föräldraansvar anser vi vara en 
förändring till det bättre. Därigenom betonas ansvaret mer än rättigheten i 
förälderns roll. 

Vi kan också bekräfta att det f. n. ofta sker. en sammanblandning av 
termerna juridisk vårdnad. faktiskt vårdnad och samhällsvård. Ordet 
föräldraansvar kan hidra till att bilden i detta avseende klarnar. 

3.1.21 Stockhohm läns landsting, förvaltningsutskottet 

Se avsnitt 1.25 Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

3.1.22 Svenska kommunförbundet 

Vidare stiids förslaget om att ersätta ordet vårdnad med ordet föräldra
ansvar dels för att undvika förväxlingar med ordet vård dels för att 
understryka att föriilder har ansvar för sitt barn i den omfattning lagen 
anger. 

Bilaga 3 
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3.1.23 Tjänstemä1111e11.1· centra/organisation (TCO) 

TCO stöder vidare ändringen av begreppet "vårdnad" till "föräldraans
var''. 

3.1.24 Ce111ralorganisatio11en SA COISR 

Genom att i lagtexten föra in begreppet föräldraansvar täcker man 
förhållandet mellan föräldrar och barn pä ett bättre sätt iin hittills både ur 
juridisk och praktisk synpunkt. 

3.1.25 Sveriges Socialdemokratiska Kl'innoförbund (SSKFJ 

Se avsnitt 2.14. 

3.1.26 Sveriges admkatsamfund 

Utredningen föresltir att det nuvarande begreppet vi\rdnad byts mot 
föräldraansvar, vilket enligt utredningens uppfattning bättre betonar föräld
rarnas ansvar för sina barn och ri\der bot på den begreppsförvirring som nu 
rader mellan rättslig vårdnad och faktisk vård. 

Enligt samfundets mening är detta inte tillräckligt vägande skäl för att byta 
ut det invanda begreppet vårdnad. 

Att förlora vårdnaden kan för en förälder kännas svårt nog. men att 
fråntagas sitt föräldraansvar - vilket enligt utredningens förslag skall kunna 
förekomma- kan upplevas som att hela egenskapen av förälder sätts i fråga. 
Begreppet vårdnad är betydligt mindre känsloladdat och provocerande. Det 
hör samman med vård. och det iir trots allt liittare att acceptera att enbart den 
ena föräldern skall ha hand om denna. 

Samfundet vill sålunda avstyrka det föreslagna bytet av begreppet vårdnad 
mot föräldraansvar. 

3. 1 .27 Sveriges domareförbund 

Enligt utredningen bör uttrycket vårdnad ersättas med uttrycket föräldra
ansvar. enär detta pä ett bättre siitt skulle framhålla båda föriildrarnas ansvar 
för sina barn även då föräldrarna bor åtskilda. Man skulle därigenom också 
undgt1 den svårighet mtmga haft att skilja på begreppen rättslig vårdnad och 
faktisk vård. 

Det är visserligen riktigt att uttrycken värdnad och v[1rd emellanåt skapat 
förvirring. Domareförbundet kan emellertid inte finna att större klarhet 
skulle vinnas genom användande av begreppet föräldraansvar. Ansvaret 
tillkommer i många fall n{1gon som inte är förälder liksom man kan vara 
förälder utan att ha "föräldraansvar". Ocksä den föriildcr som ej har del i 
vårdnaden har ett ansvar för sitt barn inte bara moraliskt utan ocksii juridiskt 
i form av en principiell bidragsskyldighet. Utredningens förslag skulle -
tvärtemot sitt syfte - kunna leda till att den förälder som ej har del i 
"föriildraansvaref' känner sig åsidosatt på ett sätt som skulle kunna inverka 
menligt p:I barnet. Det anförda ger enligt förbundets mening vid handen att 
förslaget ej medför n:'tgra fördelar utan snarare inbjuder till nya sv~1righetcr. 
Själva ordet foriildraansvar iir dessutom längre. klumpigare och mindre 
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nyanserat än ordet vårdnad. Med hänsyn härtill och dä utredningen själv är Bilaga 3 
av den uppfattningen att vårdnadsbegreppet betonar något positivt, nämli-
gen omsorgen om och ansvaret för barnet, föreslår domareförbundet i första 
hand att det nuvarande begreppet bibehålls. r andra hand vill förbundet 
föreslä uttrycket vårdnadsansvar. 

3. I .28 Föreningen Kommunal- och la11dstingsanställda familjerådgivare 

(KLFR) 

Vi tycker det är bra att begreppet viirdnad föreslås bli ersatt av 
föräldraansvar som bättre uttrycker föräldrarnas ansvar för sina barn. 

3.1.29 Barn- och ungdomspsykiatriska kli11iken. Östra .1j11kl111set, Göte

borg 

Nomenklaturförändringarna som föreslås - barn- och föräldrabalk istället 
för föräldrabalk, föräldraansvar istället för vårdnad, överlämnande av barn 
istället för överflyttning m. m. - är i linje med försöken att öka respekten för 
barnet som individ. 

3.1.30 Svenska före11ingen för barnpsykiatriska kuratorer 

Det har varit svårt för allmänheten att skilja mellan begreppen "vårdnad'' 
och "vård". "Föräldraansvar" anger på ett tydligare sätt än "vårdnad" att 
det handlar om juridiskt ansvar mer än praktisk vård. Det iir värdefullt att 
lagtexten och utredningen tar upp vad föräldraansvaret innehåller av 
rättigheter och skyldigheter för barn och föräldrar. Utifrån denna uppräk
ning är det dock tveksamt hur förälder som bor på långt avstånd från sitt barn 
ska kunna utöva sitt föräldraansvar, fast den då har tryggheten att bli 
underrättad i viktiga frågor som gäller barnet. 

3.1.31 Fosterhemmens Riksförbund ( FR) 

De nuvarande begreppen vårdnad och förmynderskap har diskuterats 
göras till gemensam funktion. men utredningen orkade inte lägga fram något 
sådant förslag. Däremot utbytes, utan någon innehållsmässig förändring. 
begreppet vårdnad mot föräldraansvar, eftersom uttrycken rättslig vårdnad 
och faktisk vård skapar begrcppsförvirring. 

3.1.32 Rädda Barnens Riksförbund 

Begrc:ppet vårdnad, som är svårbegripligt, föreslås ersättas med föräldra
ansvar. Enligt vår mening är detta ett förtydligande som underlättar för många 
att förstå rnd det i11nebär. Ord som verkställighet och överflyttning av barn 
föreslås försvinna och ersättas med överlämnande - också en positiv 
förändring. 

3.1.33 Föreningen Familj och Rätt (FoR) 

FoR ansluter sig till utredningens förslag att ersätta begreppet "vårdnad" 
med uttrycket "föräldraansvar". 
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3.1.34 Rik.lförbwulet Hem och Skola· (RHS) 

Beträffande den övergripande terminologiska diskussionen vill RHS också 
tillstyrka utredningens förslag att begreppet vårdnad ersätts av begreppet 
föräldraansvar. 

3.1.35 Husmodersförbundet Hem och Samhälle 

Beteckningen föräldraansvar i stället för vårdnad är enligt förbundets åsikt 
bra. eftersom i ordet föräldraansvar kan läggas in hela ansvaret för barnet 
och inte bara det juridiska ansvaret. 

3.2 Föräldraansvarets innehåll och varaktighet 

3.2.l Kammarrätten i Stockholm 

Kammarrätten anser det värdefullt om föräldrabalken (FB) kompletteras 
med positiva bestämmelser som ger uttryck för barnets rätt till psykisk och 
fysisk omsorg. trygghet i förhållande till sina särskilda behov och förutsätt
ningar samt fostran. I likhet med ledamöterna Märta Fredrikson och Yvonne 
Hedvall anser kammarrätten dock att det aktuella kapitlet i balken även i 
fortsättningen bör inledas med bestämmelser om vem som har vårdnaden 
och vad detta innebär. 

Med en sådan inledning faller de följande bestämmelserna naturligare in i 
det samlade mönstret (se t. ex. 6 kap. 4 § i förslaget). 

Om den föreslagna författningstexten: 

6 kap. barn- och föräldrabalken 

Som också har utvecklats i det föregående förordar kammarrätten att 
kapitlet utformas på sätt kommitteledamöterna Yvonne Hedvall och Märta 
Fredrikson har föreslagit. 

3.2.2 Stockholms tingsrätt 

6 kap. 1-8 §§ BFB. I likhet med reservanterna Yvonne Hcdvall och Märta 
Fredrikson anser tingsrätten att 6 kap. BFB bör inledas med bestämmelse, 
som betonar vikten av det ansvar förälder eller annan vårdnadsansvarig har 
gentemot barnet. Tingrätten kan biträda reservatcrnas förslag till utformning 
av 1 §. dock att ordet vårdnadsansvarig - i enlighet med vad som tidigare 
sagts - bör användas i stället för ·föräldraansvarig och att sista meningen 
avslutas med " ... bästa. ge det omsorg. trygghet och förståelse''. 

Mot innehållet i övriga §§ i detta avsnitt har tingsrätten ingen erinran. 
Tredje stycket i förslaget 6 § bör enligt tingsrättens uppfattning infogas som 
st 2 under 5 §. I fråga om den i 8 § angivna bestämmelsen om föräldraan
svarets varaktighet - vilken enligt tingsrättens förslag skulle ingå som ett led i 
bestämmelserna i 1 ~ - kan följande anmärkas. Enligt nuvarande bestäm
melser upphör vårdnaden därest barnet före 18 års ålder ingår äktenskap. 
Egen familjebildning före 18 ärs ålder torde numera åstadkommas i minst 
lika stor omfattning genom att barnet utan giftermål flyttar hemifrån för att 
leva tillsammans med en partner. Som utredningen funnit. finns det skäl att 
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likstiilla dessa tvti grupper sjiilvstiindiga barn niir det giiller föriildraansvaret. Bilaga 3 
Det förefaller tingsrätten av skilda skiil olämpligt att införa en bestämmelse 
om att föräldraansvaret upphör om barnet flyttar hemifr<'in för samboende, 
även om föriildraansvaret i dessa fall - liksom niir det gäller gifta undedriga -
ofta iir mycket uttunnat. I lagtexten bör diirför som utredningen förordat 
uttalas. att föriildraansvaret generellt gäller till dess barnet fyllt 18 år. Dock 
bör samtidigt i lagtexten eller i propositionen erinras om den rätt. som sedan 
gammalt tillkommer gift underårig att själv föra talan i sina personliga 
förhållanden i äktenskapsmål. Mähiinda bör m:ksä p:i lämpligt siitt erinran 
göras om att gift underärig har rätt inte bara att själv träffa avtal enligt 
föreslagna 6 kap. 7 § BFB utan också ingä rättshandling enligt nuvarande 9 
kap. 2 a § FB. 

3.2.3 Malmö tingsrätt 

Kapitlet om vårdnaden inledes i förslaget med en bestämmelse om barnets 
rätt till .. omsorg. trygghet och förståelse'". Enligt tingsrättens mening hör 
fraser av denna typ inte hemma i en lagtext. Man kan inte lagstifta om de 
kiinslor miinniskor bör hysa för varandra. Stadgandet innefattar ingenting 
annat än en from förhoppning soni beklämmande ofta torde komma att 
gendrivas av en motsträvig verklighet. Bestämmelsen har ingen praktisk 
betydelse och kan av naturliga skiil inte förses med sanktioner. Av dessa skäl 
och med hänsyn till stadgandets likheter i övrigt med en politisk slogan torde 
det snarast väcka misstro hos såviil jurister och andra professionella lagläsare 
som de fåtaliga personer utanför dessas krets som kan komma att Hisa det. 
Någon annan psykologisk effekt torde det inte ha. Tingsrätten avstyrker 
därför förslaget i denna del. 

De följande stadgandena (2 §-6 §) innebär enligt tingsrättens mening i 
stort sett inga förbättringar i förhållande till nu gällande rätt. som får anses ge 
ett koncist och begripligt besked om innebörden av vårdnadsbegreppet. 
Delvis är det fr[1ga om självklarheter (t. ex. 6 §) som måste kunna intolkas 
även i de nuvarande bestämmelserna och som i varje fall inte behöver skrivas 
in i lagen. Tingsrätten finner dct do<.:k lämpligt att en c::rinran om betydelscn 
av barnets egna önskemål i fråga om dess utbildning intages i nuvarande 6 
kap. 2 §.Detta torde kunna ske genom en enkel omredigering av stadgandet, 
t. ex. genom att efter orden "barnets anlag" inskjutes "och önskemål ... Med 
detta undantag avstyrkes förslaget i dessa delar. 

Tingsrätten delar utredningens uppfattning om det önskvärda i att ändra 
bestämmelsen om barns riitt att sluta arbetsavtal och tillstyrker förslaget i 
detta hänseende. 

3.2.4 Liinsriitten i Göteborg1· och Bofrns liin 

Uinsrätten delar i allt väsentligt de uppfattningar som utredningen för 
fram i detta avsnitt. Det är viktigt att barnets riittigheter och de skyldigheter 
som föräldraansvaret medför kartliiggs och kommer till uttryck i lagtext. Det 
kan dock enligt liinsrättens uppfattning ifri1gasiittas om det är meningsfullt att 
i lagtext införa skyldigheter som det inte finns n<lgon som helst möjlighet att 
övervaka. I .:insriittcn avser niirmast ut rormningen av bestiimmelsen i 6 *om 
skyldighet för föriildraansvarig att samdda med barnet. Det iir s.iälvklart att 
ett si1dant samdd bör förekomma. men det uppnt1r man inte genom att införa 
en lagregel orn det. 
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3.2 .5 /)0111stolsverkc1 

l syfte att siirskilt betona dd ansvar vårdnaden innebär kunde 6 kap. barn
och föriildrabalken ( Bf'A) inledas p[1 följande siitt. 

I ~ Barn st{1r under vårdnad av bägge eller elen ene av sina föriildrar eller 
av annan persern till dess barnet fyllt 18 ;lr eller ingått äktenskap. 

2 * Den som har v{1rdnaden ansvarar för att barns riittigheter enligt 3-5 ~* 
tillgodoses (motsvarar 1-3 **i förslaget). 

3.2.6 Socialstyre/sen 

Bestiimmelserna om föriildraansvarcts innehåll föreslås få en delvis ändrad 
uformning. Al. a. uttrycks barns behov av psykisk omsorg som en riittighet 
för barnet i stället för en skyldighet för föriildrarna. Med hänsyn till 
bestämmelsens placering är det givet att den i första hand riktar sig till 
föräldrarna. Socialstyrelsen tillstyrker bestämmelsens innehåll och utform
ning. 

Utredningen förcslär vidare att barnet med stigande älder och mognad 
skall fä ett ökat inflytande på sina personliga angelägenheter. l vissa 
hiinseenden föreslfls ocksi'1 en vidgad självbestämmanderätt för barnet, t. ex. 
,·ad gäller möjligheterna att ingå arbetsavtal. l ett visst avseende har 
emellertid utredningen helt avstått frän att ta stiillning. Det gäller frågan när 
barnet själv skall fä bestämma om medicinska ingrepp och behandlingar. 

F. n. far det anses som mycket oklart vad som gäller i detta avseende. Den 
unge kan redan före 18 års ålder i viss utsträckning vägra att genomgå 
medicinska iitgiirdcr utan att föräldrarna eller samhället kan lägga sig i detta. 
En s<'tdan situation finns t. ex. beskriven av Bramst<lng i hans uppsats "Farlig 
för eget liv eller vårdslösande av den egna hälsan - en lucka i barnavårds
lagen"' i publikationen Uppsatser i soeialförvaltningsrätt. Viss speeiallagstift
ning kan ockst1 liigga hela ansvaret för ett medicinskt ingrepp på den unge. En 
sädan lagstiftning iir abortlagen. Ingen annan än kvinnan - oavsett hennes 
:lider - kan bestiimma om abort skall ske. Endast om kvinnan inte kan avge 
ett giltigt samtycke. skall hennes uttalade mening inte beaktas. Detta medför 
emellertid att aborten inte kan genomföras. eftersom ingen annan kan 
besluta pf1 hrnnes dgnar. 

Även andra medicinska ingrepp eller fltgiirder torde ibland förutsätta 
samtycke fdn den unge för att kunna genomföras. Som villkor giiller 
emellertid 1111 det iir den unges EGEN vilja, som kommer till uttryck i hans 
uttalande. samt au den unge uppni\tt viss t1ldcr. Det hade varit värdefullt om 
utredningen haft möjligheter att närmare analysera denna fraga och li1gga 
fram förslag hur man bör förfara om den unge inte vill fä genomförd åtgärd 
eller behandling. som iir av betydelse för hans liv eller hälsa. och frtin vilken 
ålder den unge i princip bör fä ha bestiimmanderiitt iiver sin egen kropp. 

3.2. 7 l.ä11sstvrelse11 i S1ockholms liin 

Tiinkesiittcn bakom 6 *·som föreskriver samråd med barnet i personliga 
angeliigenheter l.lCh att barnet skal\ ha rätt till självbestiimmande. har i 
utrt•dningL·n beskrivits pt1 L'tt utmiirkt siitt. Niir man tar del hiirav sl:is mana\" 
L'Il iinskan att information i dessa angeWgna fdgor genom föriildrautbildning 
eller p:'1 annat siitt skall föras ut till personer med för:ildraansvar och andra. 
Sl'lll har befattning med barn. Det blir eljest tröga om en kunskap endast för 
initiL·rade. 

Bilaga 3 



Prop. 1981/82:168 75 

3.2.8 Bamavårdsko11s11lenten i Jämtlands lii11 

Nf1gra synpunkter pt1 barns behov 

Jag vill i anslutning till detta kapitel uttrycka min stora tillfredsstiillelse 
över att utredningen har som utgångspunkt att försöka ange barns behov. 
Det hade varit önskvärt att iiven socialutredningen i sina betiinkanden och i 
den följande propositionen velat behandla harnavärdsfrägorna utifrån ett 
barnens-behov-tiinkande. Detta kap. ser jag som det centrala i betänkandet. 
I olika avsnitt hänvisas till kap. 4 varför jag gärna skulle se en starkare 
betoning av kapitlets betydelse. 

De grundliiggande behov som utredningen anger anser jag väl överens
stiimma med vad barn har rätt att få tillgodosett, men jag saknar en starkare 
skrivning om att barn har rätt att fa bli fostrade till sjiilvständiga 
individer., 

Utredningen anger att den bl. a. har haft som mål att lagen klart hör ge 
uttryck för barnens behov och deras riitt att utveckla sin personlighet. Trots 
detta finner jag att det generellt är svårt att omvandla de grundläggande 
behoven till den i Bf-B 6: 1-8 föreslagna lagtexten och vice versa. Jag 
efterlyser en bättre överensstämmelse vad gäller det direkta ordvalet. 

I kapitlet anges att man med begreppet förälder avser biologisk förälder. 
adoptivföriilder, fosterförälder iiven som den eller de som eljest varaktigt har 
barnet i sin vård. I lagtexten fastslås endast den eller de föräldraansvarigas 
skyldighet att tillgodose barnens behov. 

Var finner vi nägra skyldigheter för fosterföriildrar eller för den eller de 
som eljest varaktigt har barnet i sin vård att tillgodose några av barns 
grundHiggande behov? Fostcrföräldrar eller motsvarande hör på samma sätt 
som föräldraansvariga vara skyldiga att tillgodose vissa av de i kap. 4 angivna 
behoven. Här är önskviirt med en koppling till socialtjänstlagen och·L VU. Se 
vidare avsnitt 4.ll Umgängesrättens omfattning m. m. 

Föriildcr och föräldraansvarig 

I vissa fall anförtros enligt giillande rätt vfmlnadcn till en särskilt förordnad 
förmyndare. Barnet har i dessa situationer inte sällan vistats i fosterhem, blir 
kvar i fosterhemmet, medan värdnadshavaren förblir en utomstaende person 
som inte har barnet hos sig. Enligt min uppfattning är det riktigare som 
utredningen anser att till föräldraansvarig utse en person som verkligen kan 
bli en bra ersiittningsföriildcr för barnet. 

Utredningens resonemang om att dela på funktionerna föräldraansvarig 
och förmyndare förstår jag diiremot inte riktigt. Jag kan inte tänka· mig si1 
m{tnga situationer där det mästc anses befogat med en föriildraansvarig och 
en annan som förmyndare. Tiinkbara situationer kan vara när barnet har en 
stor förmögenhet. eller iir involverat i omfattande ekonomiska transaktio
ner. 

Hur gör man klart att fiiriildraansvaret innebiir förmyndarskap även niir 
man Ö\'erflyttar det p<\ annan person"! Skall man alltid riikna med att 
föriitdraansvaret endast innefattar vad som anges i Bf-B 6: 1-8 och att 
förmyndarskapet ligger kvar diir det fanns före föriindringcn·) Begreppet 
fi.innyndarc behandla~ i f-8 9-1 (1 kap .. emedan BrB 6 kap. enbart talar om 
föräldraansvaret. Utgi1ngspunkten bör enligt min mening vara att föriildra
ansvaret iiven i dessa situationer skall (liksom niir föriildcr iir föriildraansva-
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rig) innefatta en förmyndares funkton. Utredningens skrivning p{1 denna Bilaga 3 
punkt hör nog bli föremäl för ett klargörande, iiven om specialmotiveringen 
till BFB 6:9 ger en viss ledning. "Denne (föräldraansvarige) måste inte 
nödviindigtvis vara även barnets förmyndare .... ''. 

I specialmotiveringen till BFB 6:9 anges vidare att föräldraansvaret 
föreslås kunna anförtros flera personer. t.ex. fosterförälclrar. i stället för som 
i dag en person. Lagtexten säger "annan person". varför jag finner elen 
missvisande pä denna punkt. Förslaget i sig iir positivt. 

Föriildraansvarets innehMI och varaktighet 

Det innehf1ll som utredningen vill ge föriildraansvaret finner jag vara 
välhetiinkt. Pt1 nägra punkter vill jag dock kommentera förslaget. 

Utredningen föreslär att hestiimmelserna i FB 6 kap. om föriildrarnas 
ansvar för barnets uppehälle kan utmönstras. D{J det ju fortfarande. trots de 
modifieringar som skett rörande gränsen mellan samhiillets respektive 
föriildrarnas ekonomiska ansvar. i första hand iir föriildrarna som svarar för 
barnens uppehälle har jag svårt att förstå varför detta inte förtjiinar att bli 
omniimnt i BFB 6 kap. Enligt min mening bör i BFB 6 kap. göras en 
hänvisning till BFB kap. 7. 

Utredningen anser inte att n[1gon särskild bestämmelse om integritets
skydd för barnet behövs. Man exemplifierar intcgritetskränkande handling 
med öppnande av barns brev, avlyssnande av deras telefonsamtal m. m. 
Utredningen menar att integritetsskyddet för anses ligga i att föriildraansva
rig skall se till att barnets behov av omsorg, trygghet och förståelse 
tillgodoses. Jag saknar här en koppling till begreppet "annan kränkande 
behandling" i BFB 6:2. 

I avsnittet som behandlar medbestämmanderätt för barnet skriver 
utredningen "rent allmänt bör föräldrarna vid utövande av föräldraansvaret i 
möjligaste mån försöka tillgodose barnets biista". Är det inte en självklarhet 
att föräldrarna alltid skall försöka tillgodose barnets bästa vid utövandet av 
föräldraansvaret'!! 

3.2. 9 Skolöl'erstyrelsen (SÖ) 

SÖ ser med tillfredsställelse att förslaget till barn-och föräldrabalk inleds 
med bestiimmelser om barnets riitt till fysisk och psykisk omsorg. trygghet, 
förståelse för sina siirskilcla behov och förutsättningar samt fostran och 
utbildning. 2 * har dock fött en formulering som enligt SÖ:s mening kan ge 
ordet fostran en negativ klang. Eftersom fostran är något positivt kan 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling inte vara en del 
eller ett led i fostran. SÖ föreslår därför att ordet "men'" i 2 ~ utbyts mot 
"och" varigenom 2 *skulle fä följande lydelse: "Barn har rätt till fostran och 
för inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kriinkande behand
ling". 

SÖ vill i anslutning till formuleringen i denna paragraf peka pii de 
kulturkollisioner som kan uppst~1 för vissa invandrarfamiljer när det gäller 
uppfostringsmetoder. Tv[1spr[1kig social eller psykologisk expertis kan hjälpa 
och stiidja dessa familjer i st1dana situationer. 

I 7 ~ sägs att barn spm tagit arbete med samtycke av den som har 
föriildraansvaret for. niir han fyllt 16 ~ir. siiga upp avtalet. SÖ anser att det iir 
liimpligt att barnet b{1de skall ha fyllt 16 fir och ha fullgjort sin skolplikt för att 
sjiilv fä siiga upp ett avtal om arbete. 
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SÖ vill siirskilt understödja utredningens förslag (s. 68) om att föräldra- Bilaga 3 
ansvaret inte i något fall skall upphöra förrän barnet fyllt 18 år. Detta är 
viktigt för att tillförsäkra barnet den totala trygghet det har rätt till att känna 
även under tonåren. Det gäller bl. a. det stöd barnet behöver för att skaffa sig 
utbildning och inför inträdet i arbetslivet. Föräldrarnas ansvar för sina 
tonåringars levnadsmönster. I.ex. alkoholvanor. blir också tydligare om 
föräldraansvaret gäller till dess barnet fyllt 18 år. 

3.2. JO Stockholms uni1•ersitet. juridiska fakultetsnämnden 

Barnets bästa 

Hur förhållandet mellan föräldrar och barn bör fungera är behandlat i 
regler om innebörden av vårdnaden. Hur förhållandet har fungerat och kan 
väntas fungera i framtiden skall prövas i vårdnadsmi'tl enligt den lagtekniska 
lokutionen barnets bäsJa. 

Utredningen har föreslagit normer för förhållandet mellan barn och 
föriildrar i 1-7 **· Bl. a. har man framhållit barnets behov av omsorg, 
trygghet och förståelse samt behandlat frågor om föriildrarnas bestämman
derätt och barnets rätt till själv-och mecfbestiimmandc. Vad gäller regler för 
prövning av hur det förhållit sig i ett konkret fall och prognosställande har 
man föreslagit en "redaktionell" förändring av lagtexten. Lokutionen 
barnets bästa skulle anges endast i en paragraf med hänvisning för 
tillämpning i samtliga mål om "föräldraansvar". Hiirigenom har man 
åstadkommit ett förslag som även innebiir en bevisrättslig förenkling. De nu 
gällande olika styrkekraven på bevisni.ng om barnets bästa i olika typer av 
vårdnadsmål skulle automatiskt falla bort. Detta synes innebära att 
domstolarna bör söka det bästa tänkbara alternativet för barnet utan att ge 
föräldrarna företräde vid konkurrens med utomstående. Ändringen skulle -
om den gick igenom - fä stor betydelse och förslaget innehäller väsentligen 
n?1got mer än en redaktionell ändring. 

Av motiven framgår att utredningen tillmätt samma omstiindigheter 
betydelse vid diskussion om tolkning av begn:ppet barnets !Jiisra som vid 
angivande av barnets behov som exempel på "föräldraansvarets innebörd". 
Fakultetsnämnden anser att denna tanke bör komma till uttryck i lagtexten. 
Detta kan ske mycket enkelt genom en hänvisning i 18 *att domstolen vid 
bedömning av friigan om vad som är "barnets biista" skall söka ledning av 
innehållet i reglerna i 1-7 **· Domstolarna skulle i enlighet hiirmed i varje 
konkret fall pröva exempelvis hur barnets behov av "omsorg, trygghet och 
förståelse" tillgodosetts och kunde tänkas bli tillgodosett i framtiden av 
vardera föräldern. 

Genom att i lagtext ge en dylik hiinvisning skulle man förse reglerna om 
"föräldraansvar" med en typ av sanktioner och därigenom förstärka den 
"attitydpåverkande" effekten. Det framstår som angeläget att framhålla 
denna effekt därför att utan en sådan kan en lagstiftning om barnets psykiska 
behov framstt1 som meningslös. 

3.2. 11 Uppsala unh·ersitet. juridiska fak11ltcts11iim11drn 

Utredningen föreslf1r att h kap. skall inledas med fyra paragrafer i vilka 
barnets rätt till omsorg m. m. och föriildrarnas skyldigheter hiirvidlag anges. 
Fakultctsn~imnden instämmer i liimpligheten av att en målangivelse för 
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vtirdnaden sker i lagtexten. Det blir emellertid en något katekesliknande Bilaga 3 
uppriikning att låta inneh{1llet i barnets riitt fördelas pä tre olika lagrum. Vad 
som sägs i dessa hiinscenden skulle enligt niimndens mening med fördel 
kunna sammanföras i en enda lagparagraf. 

3.2.12 Uppsala unh·ersitet .. 1·tat.1Tetenskap/iga institllfionen 

Utredningen om barnens rätt har i uppdrag att undersöka i vilka fall och pa 
vilka sätt barns rättsliga ställning bör stärkas. Uppgiften är att kartlägga 
problemområdet och ange vilka lagändringar som kan komma i fråga. I det 
här aktuella betänkandet behandlas reglerna om vtmlnad, umgängesrätt och 
överflyttning av barn. Ett förslag till ändrade lagbestämmelser lämnas. 
Vidare presenteras några tänkbara alternativa förslag. Från statsveten
skapliga utg<lngspunkter kan vi emellertid inte finna att vi har speciell 
sakkunskap att förmedla vad giillcr utredningens problemområde. Det 
förefaller i stället vara jurister och beteendevetare som tillför området 
kunskap. 

Vi vill emellertid göra en kommentar i anslutning till föräldraansvarets 
innebörd, 3-4 ** 6 k<;p. i författningsförslaget till ny b;rn- och förllldrabalk. I 
3 *anges att barn har rätt till utbildning som motsvarar dess iinskcmäl. behov 
av förutsiittningar. 4 * i'ilägger föräldrarna att bevaka barnets rätt enligt 
3 §. 

Vad utredningen inte tagit upp till behandling är samhällets roll i 
utbildningsväsendet. Det synes emellertid väsentligt att ta upp till granskning 
konsekvenserna vad avser barnets rätt och föräldraskyldigheten inom 
omrädet. Samhället har åtagit sig att svara för utbildningsväsendet både vad 
gäller resurser och tillgång på utbildningsplatser. Att överföra en del av detta 
åtagande till föräldraskyldighet innebär en ändrad målsättning fran stats
makternas sida. Vii.r slutsats blir därför att vid utformningen av de nämnda 
paragraferna bör beaktas samhällets ätagande i fråga om utbildning ställt i 
relation till den eventuella föriildraskyldigheten. 

3.2.13 Högskolan i Öre/>ro 

Det kan naturligtvis råda delade meningar om vilka av de rättigheter som 
bör tillkomma barn som uttryckligen ska anges i lagtexten. Den inledande 
bestiimmelsen i 6 kap. uttrycker allt nog väl de allmänna krav som barn bör 
kunna ställa oavsett vilka rättigheter det rör sig om. Styrelsen anser att man. 
som utredningen gör. siirskilt bör peka ut barnets rätt till fostran och 
utbildning. 

Riitten att bo hos föriildrarna 

Frf1gan iir dock om inte ytterligare en specialbestämmelse hör införas. som 
uttrycker barns riitt att bo hos de personer som bär föriildraansvarct. N[1gon 
av de föräldraansvariga bör alltså, typiskt sett, ha nagon del i den faktiska 
vtmlen av barnet. En sf1dan bestiimmelse förefaller naturlig med hiinsyn till 
innebörden av reglerna i 1 ~och 15 ~*om övcrtlyttnad av föräldraansvaret till 
annan iin en biologisk föriilder och den ,·ikt som fösts vid riitten för barn till 
umgänge med personer som iir betydelsefulla för det. 

Dit föräldraansvaret biirs gemensamt och föräldrarna inte sammanbor för 
det inte bli s;1 alt föriildrarna trnr. att det gcmensamma ansvaret medför att 
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barnet ska bo ungefär lika lång tid hos vardera föräldern. Regeln bör Bilaga 3 
emellertid kunna formuleras si1 att misstag av den typen undviks. 

Regeln måste också innehålla en reservation för de fall barnet inte kan fä 
bo hemma - t. ex. i samband med att samhället funnit det nödvändigt att 
bereda barnet särskild värd. eller att barnet m{1ste vistas pil sjukhus eller 
annan vardinrättning. 

Den skulle kunna införas som en ny 4 * och lyda: "Om inte särskilda 
omständigheter omöjliggör det. har barn rätt att bo hos någon av de personer 
som bär föräldraansvaret och riitt till umgänge med föräldraansvarig som 
barnet inte bor hos". 

För att ytterligare stryka under denna barnets rätt bör 6 ~ förses med ett 
nytt stycke av följande lydelse: "Innan föräldraansvarig beslutar att ban1 mer 
varaktigt ska bo hos annan bör samråd ske med socialnämnden··. 

En reglering av detta slag star i god överensstäm.mclse med socialutred
ningens önskemal (se SOU 1977:-lO s.209 f). 

3.2 .14 Familjelagssakk111111iga 

Mot det sätt på vilket' utredningen vill lagfästa innebörden av föräldraan
svaret har vi ingen erinran. Siivitt avser föräldraansvarets varaktighet 
föreslår vi dock att orden"fran barnet~ födelse" i 6 kap. 8 * balkförslaget får 
utgå. Denna begränsning finns inte i nuvarande lag och torde vara obehövlig. 
Vidare vill vi när det gäller förslaget att föräldraansvaret skall oinskränkt 
gälla till dess barnet fyllt 18 ar och alltså inte längre upphöra om barnet innan 
dess ingår äktenskap anföra följande. 

Det är rimligt att utgå från principen att föräldraansvaret består till dess 
barnet fyllt 18 ar. I stigande grad måste dock barn i en tilder som närmar sig 
denna gräns ha rätt att själv bestämma i personliga angelägenheter, något 
som särskilt kan bli aktuellt då barnet flyttat hemifrån. Man kan jämföra med 
vad som gäller om barnets rätt att i en sildan situation själv ingå 
rättshandlingar enligt FB 9 kap. 2a *· Motsvarande befogenheter då det 
gäller rätt att bestämma i personliga angelägenheter synes icke ha kommit till 
ett riktigt uttryck i 6 ~- dä diir sägs att den föräldraansvarige skall "ge"' barnet 
en sådan rätt. Bestämmelsen hör omformuleras sä att därav klart framg{!T att 
denna riitt med stigande älder och mognad verkligen tillkommer barnet. 

Sedan gammalt gäller den oskrivna principen att en make som iir underårig 
detta till trots äger sjiilv föra sin talan i äktenskapsmål såvitt avser rent 
personliga förhiillanden. Med denna princip har stämt väl överens att 
vårdnadsansvaret upphört vid den underåriges gifte. I sak bör givetvis 
fortfarande gälla att den uncledrige själv - förutsatt att han eller hon över 
huvud iir proccssbehiirig - har att bestiimma exempelvis om ansökan om 
äktcnskapsskillnad skall inges eller om andra makens ansökan därom skall 
medges eller bestridas. Att till förebyggande av missförst<lnd om innebörden 
av den föreslagna bcstiimmelscn om föriildraansvarets varaktighet ta in en 
särskild föreskrift om talerättcn i GB är en lösning som tidigare avvisats (se 
NJA rI 1916 s. 255 ff). En strävan synes för övrigt numera vara att samla 
bestfönmelscr om verkan av omyndig het i FB (jfr upphiivandet av GB 15 kap. 
:. *· prop. 197-U42 s. 192). 

Utredningen för emellertid själv ett utförligt resonemang om den med 
stigande ålder och mognad allt större sjiilvhestiimmanclerätt som bör 
tillkomma barnet i friigor som rör dess person (5. 2. 2 . .S ). Vidare konstaterar 
utredningen i samband med elen föreslagna betiimmclsen om föriildraansva-



Prop. 1981/82:168 80 

rets varaktighet. att det sedan harnet flyttat hemifrån på grund av äktenskap Bilaga 3 
eller samboende kommer att riira sig om ett mycket uttunnat föräldraansvar 
och att vad som kommer att finnas kvar blir vissa beståndsdelar som har 
betydelse för barnets viilfiird och framtid. t. ex. att tillgodose barnets rätt till 
utbildning (s. 68). Mot den bakgrunden tror vi det vara tillräckligt om det i 
propositionen görs uttalanden av den innebörden att talerätt i äktcnskapsmål 
angående rent personliga förhållanden är något som klart faller under 
barnets självbestämmanderätt enligt det föreslagna andra stycket i 6 ~-

Resermtion av ledamoten Ingrid Sundberg: 

Enligt min mening är det mycket viktigt att föräldrarnas ansvar för barnet 
betonas. Även om utredningen i motiven är inne på samma tanke. har 
lagtexten i förslaget inte fött en utformning som tillräckligt tydligt framhäver 
detta ansvar. Jag anser att 6 kap. i balkförslaget hör inledas med en 
bestämmelse som slår fast att ansvaret för barnet åvilar dess föräldrar. 

3.2.15 Malmö sociala centra/nämnd 

Enligt nuvarande lagstiftning gäller vårdnaden till dess barnet fyllt 18 år 
eller dessförinnan ingår äktenskap. Allt fler ungdomar väljer att sammanbo 
utan att gifta sig. I dessa fall har föräldrar kvar ansvaret för barnets välfärd 
och framtid. Utredningen anser att barns villkor skall vara likställda vare sig 
de ingår äktenskap eller ej. Man föresbr därför att föräldraansvaret skall 
gälla till dess barnet fyllt 18 år. Detta är alltså en utvidgning av förälders 
skyldigheter i positiv riktning för att likställa barns villkor. 

3.2. lfi Botkyrka sociala centra/nämnd 

Barnet skall bestämma mera 

Barnets medbestämmanderätt i för barnet väsentliga frågor skall öka i takt 
med dess utveckling. mognad och stigande ålder. Utredningen föreslår en del 
smärre ändringar. Barnet skall fortsättningsvis ha rätt att sjiilv ingå avtal om 
förvärvsarbete. efter att ha fött föräldraansvariges samtycke. Efter fyllda 16 
år kan även barnet själv häva ett sådant avtal och ingå ett nytt vad gäller 
arbete av liknande slag. En annan ändring gäller. att barn som före IH års 
ålder flyttar samman med annan skall jämställas med barn som före 18 års 
ålder ingår äktenskap vad avser dess förhällande till föräldraansvaret. 
Utredningen har i det hiir avsnittet uttryckt sig synnerligen oklart. Det kan 
inte vara utredningens mening att en tonäring kan genom ett sammanboen
deförhållande utom hemmet undandra sig föräldrainflytandet. Utredningen 
menar att barn som utan att gifta sig flyttar ihop sakligt sätt befinner sig i 
samma situation som barn som ingår äktenskap . Enligt nuvarande 
lagstiftning kan barn under 18 år inte ingå äktenskap utan tillstäml från 
länsstyrelsen (Giftermf1\shalken 2:1 ). I samband härmed företas viss 
utredning om lämplighet innan tillstånd beviljas. Om föräldraansvaret skall 
upphöra vid sammanboendeförhållanden kan ifrågasättas om inte samma 
regler hör gälla. Det finns knappast enligt socialkontorets uppfattning niigra 
viigande skäl för att lagstiftningsviigen underliitta sammanboende under 
~iktcnskapsliknande former för ungdomar under 1R år. Utredningen nö_jer sig 
med att konstatera vad den har för uppfattning. men anvisar inte på vilket 
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sätt den skall få praktisk användning. Det är av synnerlig vikt att utredningen Bilaga 3 
preciserar sig i denna fråga. 

3.2.17 Ludi·ika sociala centralnämnd . 

Utredningens överväganden kring föräldraansvarets innebörd - barnets 
grundläggande behov etc. - finner vi vara väsentliga. En lämplig avvägning 
mellan föräldrars och barns ställning synes ha skett i den föreslagna 
lagtexten. 

När det gäller bestämmelserna om samrådsförfarande i 6 § BFB. torde i 
vissa fall komplikationer kunna uppstå och medföra osäkerhet hos föräld
rarna om vilken hänsyn som skall tas till barnens egna ståndpunkter. 

Detta torde dock balanseras av huvudregeln i 5 § BFB om föräldrars 
principiella skyldighet att bestämma över barnens personliga förhållan
den. 

I sådana sammanhang torde möjligheten till kontaktperson vara en hjälp 
för den enskilde föräldern. 

3.2 .18 Stockholms läns landsting, förvalmingsutskottet 

Omsorgsnämnden 

Betänkandet med avseende på de psykiskt utvecklingsstörda 

Alla barn har vissa grundläggande behov och alla barn har rätt att få dessa 
tillgodosedda. I betänkandet anger utredarna nio behov som grundläggande i 
den meningen att det i första hand är sådana som föräldrar, eller de som eljest 
varaktigt har barn i sin vård, bör tillgodose. 

- Barn behöver omvårdnad och skydd 
- Barn behöver människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek 

till 
- Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar 
- Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av 

stimulans 
- Barn behöver föräldrarnas hjälp med att sätta gränser för sitt handlan-

de 
- Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ansvar 
- Barn behöver få påverka sin situation 
- Barn behöver efter hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna 
- Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i 
konflikt med varandra 

Det utsägs klart att också de företrädare för samhället som har att ta 
ställning till barns framtid måste ta hänsyn till dessa behov vid sina 
överväganden och beslut. Vi vill kraftigt understryka detta. Inte minst är det 
viktigt när det gäller psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar. 

När det gäller utvecklingsstörda förekommer det att den som har 
vårdnaden om barnet i rättslig mening tvingas lämna över den faktiska 
varden till annan t. ex. fosterföräldrar, elevhems-personal. Vi vill i det här 
sammanhanget speciellt framhålla vad utredningen säger om barnets behov 
av en mot insyn skyddad sfär. "Vi finner det angeläget - för att barnet skall 
kunna utveckla en sund självkänsla - att det åtnjuter ett rimligt integritets-

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr. 168 
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skydd gentemot föräldrarna'". (Med föräldrar avses här även .. ersättnings- Bilaga 3 
föräldrar''). 

Begreppet vårdnad innebiir enligt gällande rätt en sammanfattning av 
olika rättsliga skyldigheter och befogenheter som gäller i förhållande till 
barn. Man har alltsä att skilja på rättslig vårdnad och faktisk vård, vilket lätt 
skapar begreppsförvirring. Bl. a. därför föreslår utredningen att uttrycket 
vårdnad i lagen ersätts med uttrycket föräldraansvar. Enligt gällande rätt 
knyts föräldraansvaret till särskilt förordnad förmyndare om föräldrarna inte 
kan eller skall ha detta ansvar. Vi delar utredarnas uppfattning, att det många 
gånger vore mer ändamålsenligt att till föräldraansvarig för barnet i dessa 
situationer utse en person. som kan förutsättas vara en bra ersättningsföriil
der för barnet, till särskild förordnad föräldraansvarig. 

(Detta innebär sålunda att barnet kan ha såväl förmyndare förordnad 
enligt bestämmelserna i 11 kap. FB. som särskild förordnad föräldraansva
rig). 

Visserligen skall förmyndaren enligt lagen även sörja för myndlingens 
person. men utredarna menar att detta inte har en tillräckligt framstående 
plats i förmyndarens faktiska sysslor. 

Vi tror att detta är riktigt. även om den förordnade förmyndaren självfallet 
många gånger kan vara lämplig att handha även uppdraget som föräldraan
svarig. 

Se även avsnitt 1.25 Sociala nämnden 

3.2.19 Moderata Kvinnoförhundet ( M KF) 

Barnets rätt till fysisk och psykisk omsorg 

Samhället har i stor utsträckning gått in med ekonomiskt stöd för att 
underlätta för föräldrarna att skapa goda förutsättningar för att ge barnen en 
god uppväxt. MKF delar uppfattningen, att samhiillct har ansvar för att 
utjämna skillnaderna mellan barns ekonomiska förutsättningar. Förbundet 
vill emellertid i det sammanhanget betona. att det enskilda föräldraansvaret 
varken bör eller kan föras över på samhället. Samhället kan enbart i 
nödsituationer ersätta den enskilde förälderns ansvar för sitt barn. Lagstift
ning och ekonomiskt stöd måste hela tiden vara baserat på medvetenhet om 
detta faktum. 

Det känns väsentligt att barns rätt slås fast i den kommande lagstiftningen. 
I likhet med vad som anförts i reservation av Yvonne Iledvall och Märta 
Fredrikson anser MKF att 6 kap. 1 § BFB skall innehålla föreskrift om såväl 
föräldraansvar som barnets rätt. 

MKF vill understryka vikten av att invandrare ges möjlighet att till sina 
barn föra vidare sina egna traditioner och sin egen kultur. Det är väsentligt 
för barns trygghet och självförtroende att de får känna att deras egna 
värderingar och traditioner har ett värde också - och kanske i synnerhet - i 
det nya. främmande landet. 

Det är emellertid lika väsentligt att lagstiftningen utformas så att det klart 
framgår att i fall då den främmande kulturen hyser värderingar. som går emot 
våra grundläggande värderingar. exempelvis förespråkar aga i uppfostran 
eller i övrigt omfattar kulturella riter, som är oförenliga med v[1r uppfattning 
om barns, och människors, integritet. typ omskärelse etc .. det svenska 
sym;ättet hör prägla fostran. 

Medbestämmanderätt för barnet 
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Tveklöst är det så att ett ansvar som är avpassat efter barnets individuella Bilaga 3 
mognad och förmåga leder till självständighet och ansvarskännande. 
Innebörden i medbestämmanderätten måste vara att barnet skall ha 
möjlighet att i för/ull/ande till mognad och övriga individuella förutsättningar 
öva inflytande över beslut som rör dess person. 

3.2.20 Centerns Kvin11oförhu11d (CKFJ 

Barn har rätt till omsorg, trygghet och förståelse. vilket står inskrivet i 1 §i 
förslaget till barn- och föräldrabalkens 6 kap. om föräldraansvar. Däremot 
säger denna text ingenting om vem som har ansvaret för att ge barnen 
omsorg. trygghet och förståelse. Eftersom föräldraansvaret är en grundtanke 
i betänkandet bör det också framgå i första paragrafen. CKF ställer sig därför 
bakom Miirta Fredriksons och Yvonne Hedvalls reservation. Föräldrarna 
kan aldrig fdnsiiga sig sitt ansvar. 

Som vi tidigare framhclllit har barnet också riitt att bestämma om sin egen 
situation och att ta ansvar. Detta är en del i den mänskliga integriteten som 
alla har rätt till. Barnens riitt att ta ansvar måste anpassas efter dess ålder och 
är en del av de behov barn har utöver de grundläggande att få mat. kläder och 
sömn. Barn har också många andra behov. som betänkandet beskriver. 

Många invandrare i vårt land har p. g. a. sin kulturbakgrund en annan syn 
på barnuppfostran. De konflikter som kan uppstå i detta sammanhang måste 
särskilt beaktas, så att invandrarbarnens bästa tillgodoses. utan att deras 
relationer till föräldrarna och deras kulturella bakgrund försämras. 

3.2.21 Moderata Ungdomsförlmndet 

Ändringen av föräldrabalkens namn betonar hela familjens betydelse. 
Detta återkommer också helt riktigt när utredningen beskriver föräldraan
svaret. Att föräldrarna är de som bär huvudansvaret för sina barn och deras 
behov måste vara självklart. Likaså att de samråder med barnen allt efter 
barnens i\lder och förutsättningar. stämmer väl överens med vår syn på 
familjen. Först när det finns risk för att familjen inte längre kommer att 
fungera bra åvilar det personer utanför den att träda in. Vid sådana tillfällen 
ställs stora krav pä att den "utomstående" verkligen griper in. Vi avvisar 
därmed utredningens förslag till inledning av balken. vilket inte inrymmer 
något klarläggande av föräldrarnas ansvar. till förmån för reservation av 
Yvonne Hedvall och Märta Fredrikson. 

3.2.22 S1-eriges advokatsamfund 

Samfundet ifrågasätter lämpligheten av att i lagtext ta in en sådan allmän 
rättighetskatalog. som utredningen föreslår i 6 kap. 1-6 §§. Även formellt 
har dessa bestämmelser fått en olämplig utformning. Den föreslagna 6 * 
utgör ett klart exempel härpå. Enligt samfundets mening bör denna del av 
lagtexten under alla förh:lllanden omarbetas, så att lagreglerna får en klarare 
och mer verklighetsanpassad utformning. 

3.2.23 Sl'eriges domareförbund 

Det föreslagna kapitlet om föräldraansvar inleds med bestämmelser om 
ansvarets innebörd, innefattande bland annat viss med- och självbestäm-
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manderätt för barnet i personliga angelägenheter samt rätt att - med Bilaga 3 
föräldraansvarigs samtycke - själv sluta arbetsavtal. Bestämmelserna torde 
överensstämma med hur det numera i de flesta fall fungerar i praktiken och 
föranleder inte någon erinran. 

3.2.24 Svenska Läkaresällskapet 

Föräldraansvar 

Under denna rubrik piipekar utredningen, att föräldrars rätt att bestämma 
över sina barn ej bör gälla oinskränkt. såsom nuvarande lagstiftning anger. 
"Barnet bör mycket tidigt ges möjlighet att få påverka sin situation i egna 
angelägenheter för att på så sätt vänja sig vid att fatta beslut och stå för dess 
följder." Denna formulering anser Sällskapet vara mycket olycklig. Det 
torde vara orimligt att ställa sådana krav på barnet och särskilt då "stå för 
dess följder". 

3.2.25 Föreningen Kommunal- och landstingsanställda familjerådgivare 

(KLFR) 

Vi är tveksamma till ordet samråda i paragraf 6 första stycket. Det handlar 
inte om ett beslutsfattande där barnet är på jämställd nivå utan beslutsan
svaret är föräldrarnas. Dock bör dessa väl beakta barnets synpunkter. Barn 
bör t. ex. aldrig pressas till att välja mellan föräldrarna i en skilsmässositua
tion, något som tydligare bör framkomma i själva lagtexten. 

3.2.26 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göte

borg 

Innebörden av föräldraansvaret är i stort sett detsamma som nuvarande för 
vårdnad med den viktiga nyheten att en skyldighet skall finnas för 
föräldrarna att samråda med barnet i angelägenheter som rör dess personliga 
förhållanden. Uttrycket "personliga förhållanden" kommer säkert att ges 
mycket skiftande innebörd, men torde också vara svårt att precisera 
närmare. Det viktigaste är dock att hänsyn till barnets åsikter skall tagas. 
Tveksamheten att fastslå åldersgräns på grund av att barn mognar så olika 
förefaller ologisk, då man på annat håll i förslaget fastslår en bestämd 
åldersgräns ("15 år eller motsvarande mognad"). Med en åldersgräns för 
medbestämmande från 7 års ålder eller motsvarande mognadsgrad (som 
finns i norsk lagstiftning) skulle diskussioner på denna punkt kunna 
undvikas. 

3.2 .27 Sveriges sko/kuratorers förening 

Föräldraansvaret skall bestå tills dess barnet fyller 18 år. Vi tycker det är 
bra att nuvarande bestämmelse. att vårdnaden upphör om barnet gifter sig, 
tas bort. Dels är det riktigt att barn som flyttar hemifrån utan att gifta sig 
likställs med dem som gifter sig, dels behöver de ungdomar som flyttar 
hemifrån ha kvar sina föräldrars stöd och föräldraansvaret bör bestå. 
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3.2.28 Fosterhemmens Riksförbund (FR) 

Barn- och föräldrabalken ( BFB) är utredningens förslag som namn på den 
nya lag som.ersätter den nuvarande föräldrabalken. Därmed antyds att lagen 
i första hand skall se till barnets rätt och inte förälderns. Lagen ger barnet rätt 
till fysisk och psykisk omsorg, trygghet, förståelse för sina behov och 
förutsiittningar samt fostran och utbildning. Den som har föräldraansvaret 
skall se till att dessa behov tillgodoses. 

[ de fall invandrare har värderingar som är oförenliga med våra mest 
grundläggande värderingar bör det svenska synsättet prägla barnets 
fostran. 

Ovanstående ser Fosterhemmens Riksförbund (FR) som positiva föränd
ringar. 

3.2.29 Föreningen BRIS - Barnens Rätt I Samhället 

Författningsförslag och motivering 1 

BFB 6 kapitlet 

l § Motivering: 

Denna paragraf anser vi har fött en alltför allmän skrivning. För att kunna 
ge den rätta vägledningen till föräldrar och myndigheter som skall värna om 
barns rättigheter bör den göras mer konkret. Ordet "egenart'' i I § är tänkt 
att täcka både personlighet och utvecklingsgrad hos barnet. 

l § Författningsförslag: 

Barn har rätt till kroppslig och själslig omvårdnad med hänsyn till och 
aktning för sin egenart. 

3.2.30 Rädda Barnens Riksförbund 

Kapitlet om föräldraansvar föreslås inledas med ett klarläggande av 
barnets rätt till fysisk och psykisk omsorg. trygghet, förståelse för sina 
särskilda behov och förutsättningar samt fostran och utbildning. Man utgår 
alltså från barns behov till skillnad frän den gamla lagstiftningen. Barns 
behov har för övrigt fätt ett eget kapitel i betänkandet med en översikt över 
den kunskap om barn som finns i dag. 

Föräldraansvaret går ut på att se till att barns behov i största möjliga 
utsträckning tillgodoses - en positi1' förändring för barnet .. Men föräldrarna 
har dessutom ansvar för att barnet har erforderlig tillsyn och också rätt och 
skyldighet att bestämma över barnet i personliga angelägenheter. Föräldrars 
rätt att bestämma föreslås dock uppluckrad så att i föräldraansvaret ligger 
skyldighet för förälder att i möjligaste mån se till barnets bästa. För att kunna 

I Som inledning till föreningens kommentarer till de enskilda författningsfiirslagcn har 
an fiirts fiil jande: 

BRIS föreslår nedan iindringar av vissa paragrafer. men har inte haft tidsmöjlighet 
att arhc:ta in samma ändringar i alla därav avhängiga paragrafer. Vi hoppas att våra 
intentioner i författningsförslagen och motiveringarna skall vara viigkdande. 

Bilaga 3 
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göra det förutsätts att föräldrar ger sig tid att lyssna på sitt barn och i sam räd Bilaga 3 
med detta komma fram till beslut. Barn bör enligt utredningen, under sin 
uppväxt. tränas till att uttrycka en genomtänkt åsikt. Man har dock inte velat 
sätta en viss åldersgräns för deltagande i beslut eftersom barn utvecklas och 
mognar olika snabbt. Men barn skall inte tvingas att ge uttryck för sin mening 
i personliga angelägenheter. Detta med tanke på bl. a. den skuldbeläggning 
som kan tänkas uppkomma om barn tvingas till ställningstagande för eller 
emot en förälder t. ex. vid skilsmässa. 

Utredningens förslag att barns mening bör inhämtas i angelägenheter som 
rör barnet självt. är ett vällovligt försök att få föräldrarna att lyssna. men 
tyvärr har man små möjligheter att tillse att så verkligen sker. Föräldrarna 
kommer troligen även fortsättningsvis att anse sig som experter pä sina egna 
barns behov. Barns legala rät/ blir inte utökad. Därför måste l//redningem 
förslag kombineras med rernrser, som ger möjlighet till attitwlpåverkan av 
föräldrar. 

3.2.31 Föreningen Familj och Riitt ( FoR) 

Barnets behov 

Det är med tillfredsstmlcbe FoR tagit del av utredningens tankegångar 
kring några grundläggande behov hos barn. 

FoR uppfattar det som synnerligen angeläget att en kommande lagstift
ning, som på ett så avgörande och allvarligt vis kommer att reglera barns 
ställning i förhållande till sina föräldrar, så långt möjligt förankras i de 
kunskaper och erfarenheter om barn och deras behov, som i dag finns 
dokumenterat. 

Så mycket viktigare är detta som vissa personer emellanåt använder barns 
behov - bästa - intresse - rätt - vilja som nära nog synonyma begrepp. Vid 
försök ge begreppen ett innehäll visar det sig mycket snart att exempelvis 
barm:ts uttalade vilja kan stä i direkt motsatsförhållande till vad som 
egentligen är såväl dess rätt som bästa. 

I många lägen känns det helt självklart utifrån barns mognadsnivå i vilken 
mån deras vilja kan fä göra sig gällande eller ej. Givet ärt. ex. att barn skall 
hindras från handlingar som kan vara till skada för dem själva eller andra. 
Klart svårare är att veta hur ofta vi vuxna styr barns vilja genom att mer eller 
mindre öppet inta en viss hållning. Barn har en djupgående känsla av sitt 
beroende av föräldern/föräldrarna och är vanligen mycket lyhörda för de 
förväntningar som ställs på dem. Det yngre barnet är direkt beroende av 
föräldern/föräldrarna för sin överlevnad vartill kommer för dem. liksom för 
barn i alla åldrar, en långtgående lojalitet med sina närstående. I sig är detta 
något positivt och utgör ju dessutom delvis grundvalen för den fostran vi vill 
ge vära barn. Det viktiga är emellertid att vi har en medvetenhet om detta 
förhållande vid samvaron med barn. 

Samtidigt som föräldrar på allt sätt bör uppmuntra barn att "'med stigande 
ålder och mognad få ta allt större ansvar för sina personliga förhållanden och 
sitt eget handlande"' finns det dock tillfällen dl1 barns behov/biista och barns 
rätt kräver att de vuxna fattar beslut för deras räkning. 

Att vid separation låta barn välja förälder är att ställa oerhörda krav på 
barnet och nagot som det definitivt inte skall utsättas för förrän i puberteten. 
Även d:\ kan det vara tveksamt hur liingt barnets vilja skall fä bli avgörande. 
Den barnpsykologiska erfarenheten utvisar att ocksit äldre barn m;mga 
gånger kiinncr stor kluvenhet i valet mellan föräldrarna. Det iir inte heller 
alltför sällan som en direkt negativ attityd till en förälder pä ett djupare plan 
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ändå motsvaras av en längtan efter densamme. Det är viktigt att komma ihåg Bilaga 3 
att ett val för harnet inte hara innebär ett val t i 11 någon utan ocksil ett val 
bort från n{1gon. 

FoR kommer längre fram i remissvaret att ta upp ett resonemang kring 
liimpligheten av att använda s. k. kontaktperson. Redan här vill dock FoR 
kraftigt viinda sig mot ·att sådan persern skall vara "den som bäst kan ge 
harnombudet upplysningar om vad harnet vill och vad som är bäst för 
barnet". Det sägs vidare att liet för barnet kan "vara väderfullt att få avge 
denna viljcförklaring. till en neutral person" (s. 149). Detta syns FoR så 
mycket mer anmärkningsvärt som utredningen själv tidigare (s. 111) talar om 
svårigheten med ''att veta vad som är harnets verkliga vilja". 

Barnpsykiatern Gudrun Brun. som har en exeptionellt stor erfarenhet på 
området. säger i en efterskrift till sin utmärkta bok "Barn och skilsmäs-
sa"' 

"Under alla omständigheter ställer uppgiften det kravet på undersökaren 
att vederbörande utom en solid teoretisk och klinisk bakgrund måste vara 
i besittning av en ordentlig portion självkiinnedom för att inte riskera att 
provokationer eller personligt engagemang gör att konklusionen kommer 
att vila på osaklig grundval." 

FoR vet att så inte är fallet men anser att det horde få höra till barns 
grundläggande behov att inte få användas av föräldrar som slagträn i deras 
separationstvister. Men eftersom detta sker - inte minst genom indoktrine
ring - är det viktigt att olika företrädare för samhället som möter föräldrar i 
kris har så gedigna kunskaper på området som möjligt. FoR vill här ge ett 
exempel, som inte är unikt, genom ett citat ur ett utlåtande från 
SUP-kliniken i Malmö hösten 1978, där utredarna med hänvisning till 
Gudrun Brun bl. a. just framhåller att det 

"inte sällan kan förekomma att barn på ytan yttrar en bestämd åsikt och i 
sitt fantasimaterial visar helt andra önskningar. Oftast brukar då barnet 
på ytan hålla med den av föräldrarna som har vårdnaden och som det bor 
hos medan en eventuell önskan att flytta till den andra parten endast 
kommer fram i fantasimaterial vid projektiv testning." 

Det citerade är på inget vis nya kunskaper men däremot alltför litet 
beaktade - i varje fall utanför den barnpsykiatriska kretsen. I dag finns i 
samhället iitskilliga förespn'lkare för att l<lta även yngre barn fä en vidgad 
medbestämmanderätt när det gäller att "välja förälder". FoR vänder sig med 
skärpa mot att så för ske. Ytterst handlar vårdnads- och umgängelsetvister 
om föräldrarnas olösta separation. I likhet med utredningen anser FoR att 
det är denna som i första hand bör fokuseras för att därmed på sikt reducera 
antalet tvister om barn. 

Vid genomläsning av avsnittet 4.2 om några av barns grundläggande behov 
finner man att hehoven punktats ner utifrån barnets stigande ålder. som bör 
leda fram till ett ökat ansvarstagande och så småningom en frigörelse frän 
föräldrarna. Den föreslagna BFR är avsedd att gälla för barn mellan 0--18 år 
och redan detta gör det komplicerat att täcka in de skilda behov barnen har i 
olika iildrar. 

FoR anser inte att lagtexten skall splittras upp att gälla barn i olika åldrar 
d{1 foR- helt i linje med utredningen - har uppfattningen att "barn i samma 
;lider kan vara olika utvecklade och ha varierande mognadsgrad". Däremnt 
menar FoR att det iir av synnerlig vikt, att man i det här avseendet framöver 
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vinnlägger sig om att ytterligare förtydliga, konkretisera de ständpunkter Bilaga 3 
utredningen företräder. Förarbetena kommer med rätta att spela en 
avgörande roll vid den framtida rättstillämpningen och då måste det vara till 
stöd för kommande uttolkare av lagen om denna vilar på en skrivning som 
bättre än utredningens skiljer på hur barns behov förändras under uppväxten 
från spädbarn till myndig ålder. 

Betänkandet innehåller i sin nuvarande utformning/skrivning alltför 
många glidningar både när det gäller barnets ålder och dess mognadsnivå. 
Risken är inte bara att detta kan kännas förvirrande för läsaren utan också ge 
utrymme för mer eller mindre godtyckliga tolkningar vid rättstillämpning
en. 

Föräldraansvar 

FoR delar utredningens uppfattning att som något värdefullt ''betona båda 
föräldrarnas ansvar gentemot sina barn även i de fall föräldrarna bor 
åtskilda". I åtskilliga fall kan det säkert bli en nyttig påminnelse för den 
förälder som har vården om barnet att inte negligera dess rätt till omvårdnad 
också från den andre föräldern. Dessutom har vi en ganska stor grupp 
föräldrar som behöver uppmärksammas på att barnen har rätt att ställa krav 
på dem. 

Vad innebär föräldraansvar? I likhet med utredningen anser FoR som 
angeläget framhålla barnets "behov av psykisk omsorg för en välbalanserad 
och social anpassning". FoR har också redan i avsnitt I "Barnets behov" 
uttryckt sin tillfredsställelse över kapitel 4. där utredningen närmare 
redovisar några av barnets grundläggande behov. 

I en strävan ä n mer göra allmänt känt dessa grundläggande behov. 
som inbegriper såviil psykisk som fysisk omsorg förespråkar FoR att dessa 
lagfästs redan i 1 § BFB. 

Den utformning utredningen vill ge 1 § känns för FoR som uttunnad och 
inte särskilt förpliktande. Formuleringen torde knappast i någon högre grad 
bli vägledande för föräldrar. Det är viilkänt hur olika innebörd vi ger 
abstrakta begrepp bl. a. beroende på vilka normer, värderingar vi omfat
tar. 

FoR föreslår - i nära anslutning till Yvonne Hcdvalls och Märta 
Fredriksons reservation - att l § får följande lydelse: 

"Föräldraansvar för barn vilar på bägge eller en av föräldrarna eller på 
annan person till dess barnet fyllt 18 år. Den föräldraansvarige skall iaktta 
barnets bästa genom att tillgodose barnets grundläggande behov." 

När det gäller barns grundläggande behov vill FoR avrunda med att 
uttrycka sin samstämmighet med utredningen. då denna framhåller att dessa 
också innefattar barnets "rätt och skyldighet att ta ansvar för sina 
handlingar" utifrån dess mognadsnivå. FoR ser det som mycket positivt att 
utredningen även behandlat den aspekten, då det ingalunda är befoimjande 
för barns utveckling med föräldrar som "offrar allt" för dem och som för 
jämnan åsidosätter egna rimliga behov. FoR vill här göra en markering dä det 
inom detta område fortfarande behövs en myckenhet av information och 
upplysning. 
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I linje med det ovan sagda tycker FoR att barnens riitt till utbildning bör Bilaga 3 
bestämmas av "behov och förutsättningar'". FoR anser inte att ''iinskcmäl" 
skall tas med i lagtexten. Enligt FoR:s uppfattning bör den föräldraansvarige 
stimulera till en efter barnets förutsättningar anpassad utbildning men miiste 
också ha rätt siitta stopp för önskemäl som inte kiinns riktiga med tanke på 
familjens totala situation. 

Att ungdomar skulle pressa föräldrar till mer långtgfiende åtaganden än de 
egentligen iir beredda till. bedömer FoR vara en större risk iin att föräldrar i 
dag medvetet mot barns uttryckliga vilja skulle tvinga dem till en oönskad 
utbildning. 

Med den av FoR föreslagna ordalydelsen av I * följer vissa smärre 
justeringar i ett par av de följande paragraferna: 

4 *: "Barnet har rätt till den tillsyn. som behövs med hänsyn till barnets 
ålder. utvcc;klingsgrad och övriga omständigheter. .. 

6 * 2:a st.: "Den som har föräldraansvaret skall. med iakttagande av 
bestiimmclserna l 1--4 **, ge barnet ...... ". 

8 §: Utgår. 

3.2.32 Rik.~förhundet Hem och Skola ( RHS) 

Förbundets utgångspunkt vid ställningstagande till utredningens betänk
ande är att föräldrarna har ett givet, och närmast i föriildrabalken uttryckt, 
ansvar för barnens fostran. Detta föräldraansvar har också rättslig innebörd i 
den me.ningen att föriildrarna kan fråntas rätten att fostra barnet om man 
finner att de brister i sin fostrargärning (barnavårdslagen). Självklart iir 
också barnets rätt visavi föräldrarna uttryckt i olika lagrum i brottsbal
ken. 

RHS är av den meningen att föräldraansvaret i dess olika former är ett 
rättsligt begrepp som på ett utomordentligt dåligt sätt är förankrat i 
"angränsande'' lagstiftning. I utredningens förslag till text i Barn- och 
föräldrabalken, 6 kap. "Om föräldraansvar'" är ordalydelsen '"Barn har rätt 
till utbildning som motsvarar dess önskemål, behov och förutsättningar". 

I det praktiska arbetet har RI IS otaliga exempel pä hur uddlös 
fiiräldraansvaret är som grund för föräldrarnas krav p[1 en skola som skall ge 
barnen trygghet oc;h utvecklingsmöjligheter. Kravet - utgående från det 
faktiska föräldraansvaret - har stor genomslagskraft när det gäller att 
påverka allmänna formuleringar i läroplaner. utredningsförslag etc. Yillr{1-
digheten är däremot satt i system niir man hiivdar vissa konkreta föriindringar 
med föräldraansvaret som legitim grund för anspråken i fråga. Då 
övertrumfas denna oerhört viktiga men vaga grundsats av de principiellt 
mindre viktiga men preciserade reglerna om arbetstidsavtal, medbestäm
manderegler osv. 

Det är en klar brist enligt RHS mening att utredningen inte alls går in på 
den sida av barnets rättigheter som borde ha följt på analysen av 
föräldraansvaret: barnet har riitt all ha föräldrar som kan hiivda föräldraan
svarets princip i barnets intresse i olika sammanhang. 

RHS noterar att utredningens förslag inte ger föräldraansvaret ett 
principiellt nytt inneh<lll utöver det nu existerande. Den enda verkliga 
förändringen i föriildrarnas riittsliga ställning i förhilllande till barnet iir 
utredningens förslag om harncts taleräll. 

RHS finner att utredningens diskussion i detta hiinseende iir omsorgsfull 
och tillstyrker förslaget. 
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3.3 Vem skall ha föräldraansvaret? 

3.3. I Giita hmnltt 

Beträffande frågan vem som enligt lag automatiskt skall vara v:lrdnads
havare ger utredningens alternativförslag bdr;iffande gemensamt föräldra
;rnsvar (5.2.3.-1) uttryck för ett idealförhållani.lc. som i och for sig är ett ·m;1l 
att striiva efter. Det ligger naturligtvis något positivt i att lagfästa att båd;1 
föriildrarna har ett gemensamt förilldraansvar. I praktiken måste dock detta 
för;ildraansvar för föriildrar som ej sammanbor fä liten reell innebiirll för den 
föriilder som ej sammanlever med barnet. Dessv;irrc kan dessutom direkta 
naekddar uppstå. Som exempel kan anföras fall. diir varken modern eller 
tiarnet sett fadern efter barnets födelse. Vill modern i s{1dant fall att fadern 
skall skiljas fran det gemensamma föriildraansvarct. kan det uppstå stora 
praktiska sv~lfigheter för myndigheterna att sp{1ra fadern. 

De lagregler om gemensam v{1rdnad som redan nu finns har varit i kraft 
endast sedan l 977 och har utnyttjats i ringa utstriiekning. Orsakerna härtill 
kan vara milnga. men enligt hovrättens mening har man för liten erfarenhet 
av denna form av vimlnad för att man skall ta steget fullt ut och införa 
generell gemensam vt1rdnad. Hovrätten vill s{1lcdes förorda utredningens 
huvudförslag om vem som automatiskt skall vara vårdnadshavare enligt lag. 
Hovriitten tillstyrker därjämte utredningens förslag (s. 70 f) om ett förenklat 
förfarande vid ansökan om gemensam vårdnad. 

3.3.2 Kwnmarriittcn i Stockholm 

Genom lagändring t1r 1977 öppnades möjlighet för föräldrar att ha 
gemensam v;lrdnad om barn efter äktenskapsskillnad samt i fall d{1 
vi!rdnaden dittills hade tillkommit endast en av föriildrarna. I syfte framför 
allt att. när det giillerv{1rdnadcn. i möjligaste miin jämställa barn till föräldrar 
som iir gifta med varandra och barn till föriildrar, som inte är det, föresli1r 
kommitten att möjligheterna till gemensam vårdnad skall byggas ut enligt 
mer eller mindre lfmgt g/1ende alternativ. 

I betiinkandet rL·dovisas en enkät som socialstyrelsen har företagit i fråga 
om hur den nya miijligheten till gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad 
utnyttjades under 1977. Enkäten ger vid handen att möjligheten under det 
första ?1ret togs i anspräk i ringa utsträckning. Orsaken är enligt enkäten bl. a. 
oenighet om hur mycket barnet skall vistas hos vardera föräldern. 
t,·istigheter kring den faktiska vi1rden samt oenighet i ekonomiska fr{1gor. 
Genom lagiindring fr. o. 111. den I juli 1979 har möjlighet öppnats till 
underh<lllsbidrag, bidragsförskott och avdrag i beskattningshänseende för 
underhi1ll som har utgetts niir endast en av föriildrar med del i gemensam 
v{1rdnad varaktigt sammanbor med barnet. Av naturliga skäl har det ännu 
inte hunnit utredas om möjligheten till gemensam v{lrdnad därefter utnyttjas 
i större utstriickning iin vid tiden för enkiiten. 

i\ ven om det kan anses önskviirt att alla barn sil l<'lllgt som miijligt likstiills 
med avSL'ende pt1 föriildraomsorg. anser kammarriitten att. innan man gär 
vidare p{1 den inslagna viigen. en utviirdering bör ske av utvecklingen efter 
I '177 <lch siirskilt di1 Mlll andra halvi\ret 1979. Det ;ir s{llunda angel:iget att en 
rclurm inte gen<lmförs snm sen;1re visar sig viisentligen stanna p;l pappe
ret. 

Om det emellertid anses att en reform blir komma till st[md redan nu, 

Bilaga 3 
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föredrar kammarriitten huvudförslaget, dvs. att foriildrar - oavsett om de Bilaga 3 
sammanbor eller ej - som önskar gemensam vårdnad kan fö sfalan genom 
anmälan till pastorsiimbete. Kammarriittcn siitter dock i frftga om möjlighet 
verkligen behöver öppnas till att anmäla gemensam v{mlnad redan innan ett 
barn föds. Det synes ocksil tveksamt om något praktiskt behov fön: ligger av 
att giira anmälan beträffande barn som inte är kyrkobokfört i riket eller ens 
vistas hiir. Det skulle från administrativ synpunkt vara en fördel om anmiilan 
endast fick ske hos pastor i den församling diir barnet de facto iir 
kyrkobokfört. Om det anses att anmiilan även skall kunna giiras bt'triiffande 
barn som vistas i riket utan att vara kyrkobokfört här. förordar kammarriit-
ten att anmii!an beträffande st1dant barn får göras till central myndighet och 
inte till pastor i församling diir barnet tillfälligt vistas. 

Kammarriitten avstyrker bestämt det alternativa förslag som har tagits upp 
under 5.2.1.4 att föräldrar som inte är gifta med varandra automatiskt, iiven 
om de inte sammanbor. skulle fä gemensam vårdnad i samband med att 
barnet fiids eller när faderskapet fastställs. Det iir inte iindamidscnligt att i en 
sf1dan situation gemensam värdnad påtvingas nägon mot vederbörandes 
vilja. En förutsiittning för sf1dan vårdnad bör vara att föriilclrarna aktivt har 
tagit ställning för densamma. Om föriildrar ej lever tillsammans och inte 
önskar ha något vidare samröre med varandra m{1ste en gemensam vttrdnad 
vara en bdastning för dem utan att elen torde innebära niigon nytta för 
barnet. Vad som har sagts nu gäller iiven om möjlighet finns att få den 
gemensamma vilrdnaden hiivd efter hiinviindelse till domstol. 

Om den föreslagna författningstexten: 

n kap. barn- och föriildrahalken 

Tredje stycket i 24 * bör utgå med hänsyn till att frågan om besvär i 
kyrkobokföringsärende regleras i 45 § kyrkobokföringsförorclningen 
( 1967:198). Den text som har föreslagits iir f. ö. inte uttömmande med 
hänsyn till att klagan kan tänkas även i andra situationer, t. ex. över att 
pastor förment felaktigt har gjort anteckning om anmiilan. Här kan tilläggas 
att, om pastor anser att anmälan inte skall föranleda anteckning i kyrkobok, 
han bör meddela ett formellt besked därom med hesviirshiinvisning. Om 
n{1got beslut inte har meddelats. kan niimligen besvär inte anföras. Jfr 12 * 
första stycket förvaltning.slagen ( 1971 :290). 

3.3.3 Stockholms tingsrätt 

6 kap. 9-11och24 ** BFB. Tingsriitten delar utredningens uppfattning att 
samboende föräldrar- gifta sf1viil som ogifta - i princip bör ha ett gemensamt 
fiiriildraansvar och biträder huvudförslaget att det gemensammma föriildra
ansvaret när det giiller ogifta föriildrar skall konstitueras p{t siitt anges i 24 §. 

Diirmed tar tingsriitten avst(md friln det alternativa förslaget att gemensamt 
föriilclraansvar automatiskt skall uppst<I i och med barnets födelse resp. 
fastsliilbndet av faderskapet och si1ledcs giilla automatiskt och utan 
rcgistrt'ring iiven i frttga om ogifta fiiriildrar. Det torde när det giillcr ogifta ej 
samboende fi.iriildrar finnas alltfiir m:

0

rnga fall. där förutsiittningar för ett 
gemensamt fiiriildraansvar helt saknas. Det förefaller orealistiskt att tro att 
ett formellt gemL'nsamt fiiriildraansvar i dessa fall skulle vara ~ignat att stiirka 
den ej med barnet samboende fiiriilderns '"intresse och kiinsla av ansvar för 
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barnet"". I stiillet kan befaras en motsatt effekt diir betydelsen av Bilaga 3 
föräldraansvaret kan komma att uttunnas. De föräldrar som verkligen 
önskar crht1lla ett gemensamt föräldraansvar kan ju enligt huvudförslaget på 
ett mycket enkelt s~itt uppnå detta. 

3.3.4 Afalmö tingsrätt 

Frågorna om vem som skall ha vårdnaden om barnet kompliceras av 
problemet med att likställa barn till gifta och ogifta föriildrar. Utredningens 
utgångspunkt har varit att sadan likställdhet bör komma till stånd i möjligaste 
man. Tingsrätten delar i princip denna uppfattning. En full likställdhet är 
emellertid praktiskt svår att åstadkomma. Man kan väl ocksi'i fräga sig om en 
ordning med olika regelsystem för gifta och ogifta föräldrar egentligcn borde 
inge nägra större betiinkligheter. De föräldrar som väljer att inte gifta sig 
känner nog i allmänhet till att andra regler gällcr för dem än t"ör gifta, och de 
har triiffat sitt val bl. a. med utgiingspunkt från detta faktum. Stt länge 
regel~ystemen för de båda kategorierna av barn fungerar och är acceptabla 
fr{m andra synpunkter bör det enligt tingsriittens mcning kunna godtas att det 
finns skillnader mellan dcm. - En annan av utredningens utgiingspunktcr 
siigcs vara den. att de faktiska förh[1llanden under vilka föräldrar lever bör 
vara avgörande för vårdnaden. Denna princip synes emellertid inte ha 
inverkat pä utredningens förslag till reglering enligt vilket. s{witt tingsrätten 
kunnat finna, vårdnadsreglerna för såviil ogifta som gifta föriildrar är 
desamma oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller ej. För ingen av 
grupperna tycks sam boendet enligt förslaget ha nägon rättslig betydelse. 
Detta sammanhänger synbarligen med sv;'\righeterna att "vid exempelvis 
kyrkobokföringen utröna niir ett samboendeförhållande är av sådant slag att 
gemensamt föriifdraansvar bör uppkomma"" (betiinkandct s. 70). Dessa 
svärigheter iir förståeliga nch utgör enligt tingsrättens uppfattning ett av 
problemen med att likställa föriildrar av de bada kategorierna, såsom 
närmare skall beröras nedan. 

Tingsrätten övergiir härefter till att behandla utredningens förslag om vem 
som skall ha vårdnaden. Ett centralt problem är hiir fragan om hur värdnaden 
efter skilsmiissa och separation skall ordnas. lX1 hcdömningen hiirav enligt 
tingsriittens mening inverkar även pa stimdpunktstagandet till viktiga delar 
av förslaget i övrigt. behandlas detta spörsmål först. Utredningen har 
föreslagit att den gemensamma vårdnaden enligt huvudregeln skall fortsiitta 
iiven efter iiktenskapsskillnad eller separation och att fr{1gan om värdnaden 
alltsä inte automatiskt skall tas upp i mäl om iiktenskapsskillnad. 

Tingsriitten vill hiir hänvisa till den reservation som avgivits av Yvonne 
Hedvall. till vars synpunkter i denna fråga tingsrätten ansluter sig. 
Gemensam v{1rdnad om barn efter skilsmässa torde i själva verket vara något 
som ställer stora krav pa dem som skall utöva vårdnaden. Det förutsätter hos 
bada föriildrarna mognad och respekt för varandra och tillika förmf1ga att 
smidigt lösa praktiska problem och att samarbeta. Dessutom erfordras insikt 
i barnets behov av trygghet och en fast punkt i tillvaron. Det vore viil om de 
allra flesta miinniskor sum skilt sig frim varandra hade dessa egenskaper men 
det iir enligt erfarenheterna i tingsrätten tyviirr sangviniskt att anta att det iir 
sil. Om utredningens förslag genomförs mi1ste riskerna bedömas som stora 
fiir all i1bkilliga fr{111skilua för!ildrar kan komma att hamna i en situation som 
de saknar föruts~ittningar att klara. Detta drabbar i första hand barnen. 
Tingsriittcn kan inte frigöra sig fr{1n uppfattningen att utredningens förslag pt1 
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denna punkt utgär ifran hur verkligheten horde vara snarare än hur den är. Bilaga 3 
På grund av det nu sagda avstyrker tingsrätten förslaget i denna del. Detta 
innehär givetvis inte att de nuvarande reglerna om möjligheterna att få 
gemensam v{1rdnad efter iiktcnskapsskillnad hör avskaffas. - Det nu sagda 
leder in på fr{1gan om reglerna om vfirdnad före äktenskapsskillnad och 
separation. I fråga om barn till föräldrar som är gifta med varandra ansluter 
sig tingsrätten till utredningens förslag att den nuvarande ordningen bör 
behållas. När det gäller de ogifta föräldrarna har tingsriitten i princip 
ingenting att invända mot att de ges möjlighet att genom registrering få 
gemensam vårdnad om barnen så lii11ge saml>oe11deförhål/a11det består. Om 
de ogifta föräldrarnas förhållande upplöses - vilket får jämställas med att 
gifta personer skiljer sig - blir situationen emellertid en annan. Om 
utredningens förslag godtogs skulle föriildrarna även efter separationen 
automatiskt fä gemensam vårdnad, nf1got som tingsriitten i enlighet med vad 
nyss sagts om vårdnad efter äktenskapsskillnad inte finner acceptabelt med 
hänsyn till barnens bästa. De praktiska svårigheterna att registrera när ett 
samboendeförhållande upphör torde vara lika stora som att konstatera när 
ett sådant förhållande etableras (jfr ovan). Med hänsyn till vad nu sagts kan 
tingsrätten inte tillstyrka att ogifta föräldrar skall kunna fä gemensam 
vårdnad efter registrering. De nuvarande reglerna hör därför gälla även 
fortsiittningsvis. Detta avser även möjligheten för ogifta föräldrar att hos 
domstol ansöka om gemensamt föräldraansvar. Tingsrätten menar att 
föräldrar som tagit steget att göra en sådan ansökan normalt får antas ha 
tänkt igenom sin situation ·i sådan grad att de torde ha förutsättningar att 
klara en gemensam vårdnad även efter separation eller - om så behövs -
begära en upplösning av den gemensamma värdnaden. 

Det nu sagda innebiir att det även fortsättningsvis kommer att finnas 
skillnader mellan vårdnadsrcglerna för barn till gifta och ogifta föräldrar. 
Som tidigare anförts finner tingsrätten detta godtagbart. 

3.3.5 Lii11srii11en i S1ockholms lii11 

Liinsrätten har inte n{1got att erinra mot utredningens huvudförslag 
beträffande föriildraansvarets utformning utom vad gäller reglerna om 
överflyttning av ansvaret från försumlig föriilder varom mera nedan. I 
enlighet med ett alternativt förslag skall föriildrar som inte är gifta med 
varandra automatiskt fil gemensamt föriildraansvar så snart barnet fötts. Det 
är sannolikt att det ofta - i vart fall om föriildrarna inte iir sammanboende -
händer att en av dem inte är beredd att dela ansvaret för barnet trots den 
principiella skyldigheten därtill. I dessa fall kan sådan föriilder inte fråntas 
föräldraansvaret på annat sätt än efter allmän domstols prövning. Enligt 
huvudförslaget far fiiriildrar som ej är gifta med varandra gemensamt 
föräldraansvar genom en enkel anmiilan enligt 6 kap. 24 * föräldrabalken i 
förslaget. Med hänsyn härtill anser liinsriitten att huvudförslaget iir det mest 
ändamålsenliga trots att det strider mot principen att alla föräldrar skall 
behandlas lika oberoende av om de iir gifta med varandra eller inte. Ett 
gemensamt föräldraansvar förutsätter vidare att fiiriildrarna hela tiden har 
kontakt med varandra och iiger förmi1ga att samarbeta. Är föriildrarna inte 
överens om en sä grundläggande fr:iga som ett delat ansvar, föreligger 
knappast förutsiittningar för ett samarbete. Också pii den grunden förordar 
länsriitten utredningens huvudförslag. 
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3.3.6 Ui11srii1te11 i Göf('/>orgs och Rohus län 

I fri\ga om fiiriildrar som hor tillsammans anser länsrätten - i likhet med 
utredningen - att det ~ir naturligt att de har ett gemensamt föriildraansvar. 
även om de inte iir gifta med varandra. Det är därför angeläget att underlätta 
för ogifta föräldrar att ff1 ett gemensamt föräldraansvar. Utredningens 
förslag är ändamfilsenligt. Länsriittcn tillstyrker också att ogifta föräldrar 
som inte hor tillsammans kan fil ett gemensamt föräldraansvar om de så 
önskar endast efter anmiilan. Uinsriitten anser däremot inte att det 
alternativa förslaget att ogifta föräldrar automatiskt får gemensamt föriilllra
ansvar är ändamålsenligt. Om föräldrarna inte är ense om att päta sig 
gemensamt föräldraansvar kan det knappast medföra någon positiv effekt för 
barnet. · 

3 .3. 7 Domstolsverket 

Möjlighet hi.ir finnas för ogifta och skilda föräldrar att ha gemensam 
drdnad. Fr{1gan iir emellertid om gemensam vårdnad bör prioriteras i 
lagstiftningen på det sätt som föreslås på flera ställen i betiinkandet. Den 
attitydpi1verkade betydelse en prioritering kan ha väger lätt om reglerna 
fungerar däligt i praktiken. Gemensam vårdnad ställer stora krav pä 
föriildrarnas samarbetsförmåga och fiirutsiitter täta och kontinuerliga 
knntakter i frägor kring barnet. Milnga skilda eller separerade föräldrar 
klarar inte detta. lntill dess det närmare utretts varför institutet utnyttjas i så 
liten omfattning hör försiktighet iakttas innan dess användningsområde 
utökas. Med hänsyn till det anförda avstyrker domstolsverket såväl att 
generell gemensam viirdnad införs för alla föräldrar med gemensamma barn 
som att den gemensamma v{irdnaden automatiskt skall fortgå efter 
iiktenskapsskillnad om make inte bcgiir upplösning. I det sistnämnda fallet 
finns risk för att parterna låter den gemensamma vårdnaden bcstit utan att ha 
diskuterat igenom saken med senare uppkommande problem som följd. 

Aven om det nuvarande sättet för erhållande av gemensam vårdnad för 
ogifta föriildrar ej med fog kan betecknas som "dyrt och krångligt" tillstyrks 
den modell med registrering för att erhålla gemensam vårdnad som 
utredningen föreslagit. 

3.3.8 Socialstyre/sen 

Utredningens m{dsättning har varit att så l{mgt möjligt likstiilla gifta och 
ogifta föriildrar niir det gäller föräldraansvaret. Det har också ansetts viktigt 
att barns behov av niira och goda relationer till bägge föräldrarna tillgodoses. 
iiven när de bor <Hskilda genom att föriildrarna ges bättre möjligheter att ta p[1 

sig större ansvar för sina barn. 
Fiir gifta förcsl[1s ingen föriindring. För ogifta föreslås att den nuvarande 

prövningen vid domstol skall ersättas med ett enklare registrcringsförfarande 
vid pastorsiimhetct. Som alternativ föreslår utredningen ett generellt 
gemensamt föriildraansvar. som automatiskt skulle uppstt1 i och med barnets 
födelse resp. fastställandet av faderskapet. 

l'tt automatiskt föräldraansvar kan innebiira vissa risker for barnet. Om 
t. ex. faderskapet har faststiillts efter en l[rng och komplicerad utredning. där 
parterna haft betydande mcningsmotsiittningar kan det knappast förväntas 
att de utan vidare skall kunna samarbeta i omsorgen om barnet. Inte heller 

Bilaga 3 
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kan det vara till gagn för barnet med gemensamt föräldraansvar i sådana Bilaga 3 
situationer diir föriildrarna helt saknar kontakt med varandra och inte heller 
iir intresserade av att ha en sildan kontakt. 

Den möjlighet till gemensam vårdnad som i dag finns har utnyttjats i 
mycket blygsam omfattning. Orsakerna till detta ~ir inte fullt klarlagda. Om 
en möjlighet _införs. att enklare fä gemensamt föräldraansvar än vad som i 
dag gäller. är det viktigt att följa upp reformen och se hur vanligt 
förekommande det blir att föräldrarna begagnar sig av denna möjlighet. 
Först därefter kan man fä en uppfattning om det iir nägon ide att diskutera 
införandet av ett automatiskt föriildraansvar. Någon anledning att gå längre 
än vad som sägs i huvudförslaget finns därför f. n. inte. 

3.3. 9 Riksska((evcrket ( RSV) 

Anmiilan om gemensamt föräldraansvar 

F. n. antecknas domstols slutliga beslut om vårdnad i barnets personakt. 
Något behov av anteckning i föräldrarnas personakter har inte ansetts 
föreligga. Inte heller antecknas värdnad i födelse-och dopboken. Denna bok 
är inte avsedd för löpande anteckningar. 

En förutsättning för att anmälan skall kunna föranleda anteckning i 
kyrkobok eller hos annan myndighet är naturligtvis att faderskapet blivit 
fastställt i laga ordning, inte att "faderskap för barnet erkänts eller 
fastställts" som sägs i specialmotiveringen s. 168. Detta uttryckssätt för 
tankarna till elen tid då erkiinnande kunde ske inför pastor. För. barn som är 
kyrkobokfört i Sverige skall fastställt faderskap vara antecknat i barnets 
personakt om fastställelsen skett genom svensk barnavårdsnämnds medver
kan. Det iir då lätt för pastorsämbetet i barnets kyrkobokföringsort att 
kontrollera att faderskapet blivit i laga ordning fastställt innan anmälan om 
gemensamt föräldraansvar antecknas. 

Anmälan bör göras till pastorsämbetet (inte "pastor") i den församling där 
barnet iir kyrkobokfört. Orden "'eller skall vara" i den föreslagna 6 kap. 24 ~ 
bör sitlunda utgå. Förebilden till uttrycket torde vara 3 kap. I § giftermäls
balken om hinderspriivning (tidigare lysning). Fr{1gan om kyrkobokföring 
skall ske eller inte skall naturligtvis prövas av pastorsämbetet när anledning 
finns (36 * folkbokföringsförordningen). Det finns emellertid inte något skiil 
att knyta en anmälan till en presumtiv kyrkobokföring. RSV har framhållit 
detsamma beträffande anmiilan i namniirenden i remissyttrande över 
namnlagsutredningens betänkande "Nya namnregler" (SOU 1979:25). 

Enligt RSY:s mening är det direkt olämpligt att anmälan skall kunna göras 
till pastorsämbetet i den församling diir barnet vistas. Pastorsämbetct diir 
saknar måhända varje anteckning om barnet eller dess föriildrar i sina 
kyrkoböcker. Anmälningar avseende barn som inte iir kyrkobokförda i 
Sverige bör göras till myndighet som regeringen bestämmer. Denna 
myndighet bör liimpligen vara barnavårdsnämnden i Stockholm. Det för dä 
ankomma på den myndigheten att utreda huruvida faderskap blivit faststiillt 
enligt svensk lag eller om ett i utlandet faststiillt faderskap kan ligga till grund 
för anteckning av gemensamt föriildraansvar (jfr 2 kap. 2 ~och 3 kap. 3 och 
7 *~ föriildrabalkcn ). I administrativ ordning kan föreskrivas att barnavårds
nämnden skall underrätta RSV som centralmyndighet för att säkerstiilla att 
anteckning om vi"mlnacl blir infört i kyrkobok för den hiindelse barnet senare 
skulle kyrkobokföras. 
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Enligt förslaget skall anmälan om gemensamt föriildraansvar kunna göras Bilaga 3 
före barnets födelse. Enligt I kap. 4 * föräldrabalken kan fadcrskapserkän-
nande göras före barnets födelse. Stadgandet innehåller enligt sin ordaly-
delse intet hinder för barnavårdsnämnd att också godkänna erkännandet 
före barnets födelse. Från Stockholms socialförvaltning har i annat 
sammanhang inhämtats att ett erkännande sällan godkänns före barnets 
födelse. Om detta är riktigt synes en anmälan om föräldraansvar före barnets 
födelse inte tjäna något egentligt syfte. Det finns heller inte någon församling 
som är behörig att ta emot sådan anmälan eller någon kyrkobok att anteckna 
mottagen anmälan i. 

I reservation av Yvonne Hedvall (s. 181) framförs som ett led i annat 
förfarande än utredningen föreslagit att '"En tänkbar lösning skulle här 
kunna vara att pastorsiimhetena meddelar separation till socialnämnden". 
RSV vill i anledning av detta framhälla att uppgift om samboende f. n. inte 
finns antecknad i kyrkobokföringen. Mellan makar finns samhörighetsbe
tcckning men ej mellan ogifta samboende. Den tänkta uppgiften om att 
samboende har separerat kan sälunda inte lämnas av pastorsiimbetet med 
någon säkerhet. Detta kan dock eventuellt bli möjligt i framtiden. Statistiska 
centralbyrån undersöker i samråd med bl. a. RSV på regeringens uppdrag 
frågan om att kommande folk- och bostadsräkningar skall göras helt 
registerbaserade. En viktig förutsättning för detta mål är att lägenhetsnum
mer kan införas i folkbokföringen. dvs. att en person skall registreras som 
boende inte endast p[1 viss fastighet utan också på.viss lägenhet. F. n. saknas 
emellertid praktiska förutsättningar för att realisera reservantens förslag att 
pastorsiimbetet skall underrätta socialnämnden om att tidigare samboende 
personer har flyttat isär. · 

3.3.10 Kyrkobok/öringsinspektören i Uppsala stifts södra inspektionsområ

de 

Jag avser att yttra mig endast över avsnittet 3.2.3 och vad där anföres om 
anmälan om gemensamt föräldraansvar. 

Påpekandet att ogifta samboende i sig inte kan konstituera ett gemensamt 
föräldraansvar synes mig viktigt. Därför måste man kräva någon form av 
registrering liksom f. n. Men nuvarande förfarande med prövning av domstol 
synes vara en alltför besvärlig ordning. Många drager sig för ett sådant 
förfarande. 

Vikten av att ett gemensamt föräldraansvar föranleder anteckning i 
kyrkobok beror ju p[1 att vid utfärdande av bevis av olika slag måste kunna 
anges vem eller vilka har föräldraansvaret. 

Förslaget att lösa frågan om registrering av det gemensamma föräldraan
svaret genom en skriftlig bevittnad anmälan från båda föräldrarna till 
pastorsämbetet ml1ste ifrågasättas. eftersom någon prövning ej kan ske hos 
pastorsämbetet. Risken är att det hela kan uppfattas som något mindre 
bctyde lsefullt. 

Låt mig fä komma med följande förslag: 
Fadcrskapserkiinnandc det sker ju skriftligen hos barnavårdsnämnden och 

ett st1dant crkiinnandc mf1stc skriftligen godkännas av modern. Vore det inte 
riktigt att här skulle en koppling äga rum mellan faderskapscrkännandct och 
gemensamt föriildraansvar. Harnavardsnämnden torde vara mest liimpad att 
ge erforderlig information och äger diirtill den personkännedom. som behövs 
för ev. prövning av anmiilan. Barnav:irdsniimndcn har redan nu skyldighet 
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att till pastorsämhetet anmiila faderskap och en sådan anmälan kan ju Bilaga 3 
komhineras med anmälan om gemensamt föräldraansvar. Detta förfarande 
skulle också tillgodose de formella krav som måste ställas på en sådan här 
anmälan. 

3.3.11 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Beträffande ogifta föräldrar föreslår utredningen att de skall kunna erhålla 
gemensamt föräldraansvar genom anmälan till pastorsämbetet. Detta 
förslag, som innebär ett förenklat förfaringssätt jämfört med nuvarande 
domstolsförfarande. tillstyrkes av länsstyrelsen. 

Ett alternativförslag går ut på att gemensamt föräldraansvar automatiskt 
skall inträda så snart faderskapet fastställts och anmälts till pastorsämhetet. 
Om inte föräldrarna önskar gemensamt föräldraansvar skall domstolen ta 
ställning till upplösning av detsamma. Detta förslag kan länsstyrelsen inte 
finna välgrundat. Det skulle ge anledning till alltför många domstolsförhand
lingar. 

Alternativförslaget innebär också att den ena föräldern i princip inte skall 
kunna motsätta sig en önskan från den andra föriildern att också hli 
föräldraansvarig. Länsstyrelsen anser att detta ur psykologisk synpunkt bör 
vara möjligt. Det finns situationer, då en sådan lösning även för barnet kan 
vara bra. Utredning bör kunna ge vid handen i varje särskilt fall om detta är 
till barnets bästa. En förälder bör t. ex. inte bli delaktig i föräldraansvaret om 
han själv motsätter sig det. 

Reservation av ledamoten Jacobson: 

Länsstyrelsen delar uppfattningen i alternativförslaget som innebär att ett 
generellt gemensamt föräldraansvar införs för alla kategorier föräldrar. Ett 
föräldraansvar som automatiskt uppstår i och med barnets födelse resp. 
fastställande av faderskapet. Det generella gemensamma föräldraansvaret 
understryker det ansvar varje förälder har för sitt barn oavsett om 
föräldrarna sammanbor, separerat eller aldrig varit sammanboende. 

En förälder skall kunna skiljas från sitt föräldraansvar endast om barnets 
hästa talar för att så skall ske. 

3.3.12 Barnavårdskonsulenterna i landet 

Utredningen föreslår att begreppet vårdnad ersätts av benämningen 
föräldraansvar. Utredningen motiverar förslaget med en fin beskrivning av 
barns primära behov som måste tillgodoses genom föräldraansvaret. 
Grundprincipen. att föriildraansvaret åvilar barnets båda föräldrar oavsett 
civilstånd är riktig och odiskutabel. 

Utredningen liimnar två alternativa förslag angående föräldraansvar för 
föräldrar. som inte är gifta med varandra. Det ena förslaget innebär ett 
registreringsförfarandc hos pastorsämbetet i samband med anmälan från 
socialnämnden om faderskapet genom en av föräldrarna skriftlig, bevittnad 
handling om föräldrarnas önskemål att ha gemensamt föräldraansvar. 
Alternativt härtill föreslås. att föräldrar oavsett civilstånd automatiskt och 
utan registrering får gemensamt föräldraansvar för sina barn. Detta 
alternativ överensstämmer med grundprincipen. 

7 Riksda~rn 198J/82. 1 sam/. Nr 168 
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Innehållsmässigt innebär emellertid alternativförslaget en förstärkning av Bilaga 3 
föräldrarätten på bekostnad av barnets rätt. Konsekvensen av ett automa-
tiskt gemensamt föräldraansvar även i tillfälliga förbindelser kan b.li att fler 
ouppklarade faderskapsärenden uppkommer. Alternativet kommer också i 
konflikt med vad vi längre fram anför om föräldraansvar mot någons vilja. En 
likgiltig förälder med bestämmanderätt över barnet, strider mot föräldraan-
svarets innehåll till skada för barnet. 

Den rådgivning som kan erfordras i frågor om föräldraansvaret föreslås 
skriftligen kunna tillhandahållas allmänheten förutom hos socialnämnd även 
hos domstolar, advokater och pastorsämbeten, enligt utredningens förslag. 
För de flesta blivande föräldrar är mödravårdscentralerna ett mer närliggan
de rådgivningsställe än de i förslaget uppräknade. 

3.3.13 Barnai'årdskonsulenten i Jämtlands län 

. Utredningen föreslår att det skall bli lättare att få gemensamt föräldra
ansvar (vårdnad). än f. n. Nuvarande domstolsprövning föreslås bli ersatt av 
ett enkelt registreringsförfarande hos PÄ på föräldrarnas eget initiativ. 

Jag tycker att det först och främst finns behov av att skilja mellan föräldrar 
som sammanbor resp. inte bor tillsammans. För de föräldrar som stadigva
rande sammanbor är situationen i allt väsentligt att jämföra med den i ett 
äktenskap. Vad gäller denna grupp förefaller utredningens förslag rimligt. 
Emellertid är situationen, av skäl som nedan redovisas en annan för de 
föräldrar som ej stadigvarande bor tillsammans. Situationen är dessutom inte 
minst för barnen mycket olika beroende på om föräldrarna sammanbor eller 
ej. Detta tycker jag visar på ett behov av att kunna skilja grupperna åt. 
Eftersom P Ä:s uppgifter är för osäkra för detta ändamål. bör ansökan om 
gemensamt föräldraansvar även framdeles göras hos domstol oavsett man 
sammanbor eller inte. Huvudregeln bör dock vara att föräldrar som 
sammanbor och söker gemensamt föräldraansvar bör få sådant. Den 
skrivning som finns i nuvarande FB 6:8 bör kunna gälla. men endast avse 
föräldrar som stadigvarande sammanbor. 

För de föräldrar som inte stadigvarande sammanbor hör enligt min mening 
gälla annat. Gemensamt föräldraansvar bör naturligtvis inte uteslutas för 
denna grupp, men en sådan ansökan är ett steg som kan och bör få stora 
konsekvenser för både barn och föräldrar. Ett sådant steg bör noga 
övervägas, om ett gemensamt föräldraansvar skall få ett reellt innehåll. Jag 
kan inte ansluta mig till utredningens förslag om ett så enkelt registrerings
förfarande utan diskussion och prövning. Om detta gemensamma föräldra
ansvar å andra sidan är tänkt att vara en formalitet t. ex. med syfte att 
underlätta lösningen av en prestigekonflikt mellan föräldrarna finns det 
knappast någon anledning för lagstiftaren att tillåta en situation som i sig 
innehåller potentiella problem för barnet. Om ett gemensamt föräldraansvar 
inte har en rimlig spegling i den verkliga ansvarsfördelningen gentemot 
barnet kan det t. ex. uppstå situationer där en löst engagerad förälder med 
lagens hjälp helt plötsligt ställer orimliga krav på medbestämmanderätt 
beträffande barnet. 

Alternativförslaget om att gemensamt föräldraansvar kommer till stånd 
automatiskt är mot bakgrund av förda resonemang iinnu sämre. I flera fall 
avlas ju dessutom barn i kortvariga förbindelser. Respektive fäder är många 
gånger inte alls intresserade av barnet och ger sig inte ens till känna förrän i 
domstolen. Man kan knappast påstå att ett sådant föräldraansvar står i 
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överensstämmelse med de i BFB 6 kap. angivna riktlinjerna. Alternativför- Bilaga 3 
slaget strider dessutom enligt min mening mot den grundsyn som anges i 
betänkandet. 

Utredningens ställningstagande har enligt min mening brister. Jag ansluter 
mig till utredningens förslag att ogifta, sammanboende föräldrar i princip bör 
kunna få gemensamt föräldraansvar (dock ej genom reg.), men kan alltså 
inte ansluta mig till att ogifta. icke sammanboende föräldrar utan diskussion 
och närmare prövning skall erhålla gemensamt föräldraansvar. Beträffande 
båda dessa grupper skall rätten i dag jml FB 6:8 besluta som föräldrarna vill 
"'om det ej är uppenbart stridande mot barnets bästa". Vad gäller gruppen 
sammanboende bör nuvarande FB 6:8 kunna kvarstå, medan det däremot för 
den senare gruppen bör vara en starkare prövning exempelvis "'om det är 
förenligt med barnets bästa". 

Jag vill i detta sammanhang påtala behovet av information om vad ett 
gemensamt föräldraansvar innebär och om eventuella problem som kan 
uppstå. Sådan bör företrädesvis kunnas ges hos socialnämnden. Informa
tionen hör även kunna vara rådgivande. 

Den föräldrautbildning som bedrivs inom landstingens mödra- och 
barnhälsovård kan också ge lämplig möjlighet att diskutera gemensamt 
föräldraansvar och hjälpa föräldrar att förbereda sig inför ett sådant 
ställningstagande. Samverkan mellan exempelvis familjerättsassistent och 
företrädare för barnhälsovården kan här vara lämplig. 

3.3.14 Skolöverstyrelsen (SÖ) 

Utredningen har ett huvudförslag och ett alternativt förslag beträffande 
föräldraansvaret. 

SÖ förordar av två skäl det alternativa förslaget beträffande gemensamt 
föräldraansvar som innebär ett generellt gemensamt föräldraansvar för alla 
föräldrar som har gemensamma barn. För det första understryker en 
bestämmelse. som utgår från att det alltid föreligger gemensamt föräldra
ansvar i och med att barnet är fött eller att faderskapet är fastställt, föräldrars 
gemensamma ansvar för sina barn och barnets rätt till sina föräldrar. För det 
andra anser SÖ att det från jämställdhetssynpunkt måste vara självklart att 
både fadern och modern har samma rätt och skyldighet gentemot sitt barn. 
Från den aspekten måste det anses stötande att fadern i vissa sammanhang 
skall vara tvungen att anmäla att han tänker ta sitt föräldraansvar. 

Av samma skäl som angivits ovan vill SÖ förorda det alternativa förslaget 
(s. 76) i fråga om gemensamt föräldraansvar. En obearbetad konflikt mellan 
föräldrarna bör inte få leda till att barnet berövas kontakt med den ena 
föräldern. 

3.3.15 Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Gemensam vårdnad 

Sedan 1977 kan alla föräldrapar - om det ej är uppenbart stridande mot 
barnets bästa - erhålla gemensam vårdnad oberoende av om de varit gifta 
med varandra eller inte och oberoende av om de lever tillsammans eller inte. 
- Enligt utredningens förslag skall gemensam vårdnad bibehållas efter 
skilsmässa om föräldrarna inte begär upplösning av den. Vidare skall 
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gemensam vårdnad kunna erhållas av icke gifta föräldrar genom ett Bilaga 3 
registreringsförfarande. - Enligt ett mer vittgaende alternativförslag skall 
gemensam vårdnad inträda automatiskt vid barnets födelse eller sedan 
faderskapet fastställts. 

I detta sammanhang har följande nu gällande regler betydelse. Vid 
förändring av vårdnaden gäller särskilda regler för handläggning och 
beslutsfattande om föräldrarna är eniga. Domstolen har att besluta i enlighet 
med föräldrarnas gemensamma överenskommelse om denna inte uppenbart 
strider mot barnets bästa. Sedan 1979 gäller att föräldrarna kan lämna in 
gemensam ansökan till domstol varefter vårdnadsfrågan kan avgöras utan 
huvudförhandling. 

Redan enligt nuvarande regler kan föräldrar inbördes komma överens om 
vem av dem som faktiskt skall ha hand om barnet om de inte lever 
tillsammans. För detta behövs inte att föräldrarna har gemensam vårdnad. 
Genom den gemensamma vårdnaden även mellan särboende föräldrar har 
man emellertid legaliserat föräldrarnas rätt att själva bestämma om vem som 
skall ha hand om barnet. Om man lagfäster utredningens förslag om 
gemensam vårdnad som huvudregel försvinner den kontrollmöjlighet 
beträffande barnets bästa som domstolarna haft i samband med beslutande 
om skilsmässa. 

Effekten av de föreslagna reglerna kan bli mycket påtaglig. Antalet fall av 
gemensam vårdnad för särboende föräldrar kommer att öka - hur mycket är 
ovisst. Om särboende föräldrar önskar flytta barnet från den ena till den 
andra och är eniga därom behöver de inte en gång föra frågan till domstol för 
summarisk handläggning. De kan bibehålla den gemensamma vårdnaden 
och göra privata överenskommelser. De fall i vilka föräldrarna i dag är eniga i 
ärenden inför domstol utgör omkring 95 procent av samtliga vårdnads
mål. 

Om merparten av fall. i vilka föräldrar är eniga om en förändring av 
vårdnaden inte kommer till domstol. kan frågan om utredning av barnets 
situation över huvud taget inte aktualiseras i dessa fall. Det iir därför 
anmärkningsvärt att utredningen framfört som en väsentlig nyhet att sociala 
centralnämnden skulle beredas tillfälle till yttrande i de fall föräldrarna är 
eniga. 

Fakultetsnämnden ställer sig över huvud taget tveksam till en ytterligare 
påbyggnad av reglerna om gemensam vårdnad innan någon grundlig 
utredning gjorts av barnets situation i fall av gemensam viirdnad för 
särboende föräldrar. Man vet inte i dag om barnet far illa eller inte av just det 
skälet att även den särboende föräldern har bestämmanderätt. Dessutom 
skulle de föreslagna reglerna kunna föra mycket långt i fråga om att undandra 
från domstolens prövning typer av vårdnadsmål. vilka hittills varit föremål 
för domstols prövning, om än i summarisk form. Därmed skulle en väsentlig 
kontrollmöjlighet beträffande barn i den s. k. riskzonen bortfalla. 

Vad beträffar alternativförslaget med automatiskt gemensamt föräldra
ansvar för icke gifta föräldrar har fakultetsnämnden en särskild erinran att 
göra. Om kvinnan endast haft en flyktig förbindelse med barnets far eller om 
hon före barnets födelse brutit kontakten med barnets far och icke önskar 
upptaga den igen, kan det innebära en stor påfrestning för henne att fä 
barnets far som medbestämmande. För att undgå detta kan det tänkas att 
många kvinnor därför vägrar att uppge barnafaderns namn. Fakultetsnämn
den anser att en sådan effekt inte ligger i barnets intresse. 

Fakultetsnämnden kan i dagens läge inte tillstyrka införandet av de regler 
om gemensam vårdnad som utredningen föreslagit. 
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3.3.16 Uppsala universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Gemensam vårdnad över barn till ogifta föräldrar 

101 

T fråga om vem som enligt lagens huvudregler skall ha föräldraansvaret 
utgår utredningen från viirderingen att reglerna i möjligaste mån bör likställa 
barn till föräldrar som iir gifta med varandra med barn till föräldrar som inte 
är det. För ogifta föräldrar leder detta till två alternativa förslag. Enligt det 
ena skall föräldrarna genom anmälan till pastorsämhctct kunna få gemensam 
vårdnad. Enligt det andra skall även ogifta föräldrar automatiskt få 
gemensam vårdnad när ett barn fötts. Enligt fakultetsnämndens mening, som 
så långt torde överensstämma med utredningens, bör en riktpunkt vara att 
reglerna inte är till nackdel för barnet. Eftersom ett gemensamt föräldra
ansvar i form av gemensam rättslig vtminad kan vara till fördel för barnet, 
finns det i viss utsträckning anledning för lagstiftningen att uppmuntra denna 
lösning. 1 viss mån iir detta emellertid en annan utgångspunkt än 
utredningens principiella inställning att gifta och ogifta föräldrar bör 
jämställas, nämligen på det sättet att utredningen inte alls aktualiserar frågan 
om det på längre sikt kan finnas nackdelar av utvecklingen att föräldrar i 
ökad grad underlåter att gifta sig. Fakultetsnämnden har inte möjlighet att i 
detta sammanhang gå djupare in på denna omfattande och viktiga fråga. På 
liingre sikt är det emellertid möjligt att den nuvarande svenska utvecklingen 
leder till uppbyggnaden av ett regclsystem för samlevande ogifta, som delvis 
överensstämmer. delvis avviker från reglerna för gifta; nämnden tänker inte 
här på reglerna om barnens situation utan på hela mellanhavandet mellan 
föräldrarna och därmed sammanhängande regler. Efter en tillfällig uppgång 
år 1974 har giftcrmålsfrekvensen fortsatt att sjunka och andelen barn födda 
av ogifta föräldrar var år 1979 högre än någonsin tidigare, nämligen 
37.5 %. 

Den gängse uppfattningen är visserligen att samboende par förr eller 
senare gifter sig med varandra. F. n. finns emellertid tecken på att 
samboende föräldrar, som fått barn ogifta, i ökad grad låter bli att gifta sig 
även vid långvarig samlevnad. En riksreprescntativ specialundersökning vid 
fakulteten har visat att av ogifta föräldrar, som fick barn tillsammans 1971 
och sammanbodde med varandra ännu 1975 och 1979. så hade 47 resp. 62 % 
gift sig med varandra t. o. m. de angivna aren. Tydligen har emellertid inom 
denna speciella föräldragrupp runt om i landet 38 % av de hela tiden 
samboende föriildrarna låtit bli att gifta sig trots att barnet under 1979 fyllt 8 
år. 

Även om de förändrade familjcbildningsvanorna sedan ungefär femton.år 
tillbaka utlösts av allmiinna sociala faktorer, är det mycket möjligt att 
lagstiftningen som sådan bidrar till en fortsatt nedgtmg i giftermålsfrekven
scn. 

Fakultetsnämnden måste anse det vara en brist att det i allt fler 
lagstiftningsiirenden tas som en given utgängspunkt att gifta och ogifta 
samboende bör behandlas på i huvudsak likartat sätt utan att påverknings
cffckterna på giftermålsfrckvcnsen eller sammanhangen inom rcgclsystcmct 
i stort egentligen alls intresserar. I den mån lagstiftningen som sådan bidrar 
till ett ökat antal fall av l{mgvarig samlevnad utan äktenskap. samtidigt som 
regleringen i dessa samlevnadsfall kommer att vara ofullständig jämfört med 
vad som giiller för gifta, iir det möjligt att det på lång sikt tillskapas ett 
rättsliigc, som visar sig medföra även socialt oacceptabla konsekvenser, 
siirskilt om samlevnadsfall i ökad grad upplöses genom dödsfall. Vad just 

Bilaga 3 
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angär barnens situation är det i varje fall en motsägelse i lagstiftningen, om Bilaga 3 
det å ena sidan av hänsyn till barnen uppställs en betiinketid i Giftermåls-
balken för att gifta föräldrar med barn skall kunna vinna äktcnskapsskillnad. 
samtidigt som lagstiftaren i andra sammanhang ställer sig likgiltig till frågan 
om föriildrar över huvud taget gifter sig. 

Mot den nu niimnda bakgrunden framstår vissa av de förslag som framlagts 
av utredningen om barnens rätt- liksom åtskilliga andra lagförslag pä senare 
år - som aningslösa i den meningen att man utan vidare tar jämställande av 
gifta och ogifta samlevande på vissa rättsområden (men inte pf1 alla) som en 
lämplig riktpunkt utan att alls uppmärksamma svårigheterna med denna 
utveckling på längre sikt. När fakultetsnämnden velat markera att ett annat 
grundläggande synsätt skulle kunna ha fog för sig vid familjelagstiftningen i 
vid mening. blir dock skillnaderna i praktiska lösningar iindå inte särskilt 
stora såvitt angår lagstiftningen om barn. Som tidigare berörts finns det 
nämligen av hänsyn till barnens intresse i viss utsträckning anledning att 
underlätta t. ex. gemensam vårdnad även för ogifta föräldrar. Nämnden 
tänker här inte så mycket på ogifta. samboende föräldrar. Den kategorin 
skulle nämligen lätt kunna {1stadkomma gemensam vårdnad genom att 
parterna .gifter sig med varandra. En sådan ståndpunkt intogs f. ö. så sent 
som i 1973 års proposition (1973:32 s. 129) om nya skilsmässoregler m. m .. 
när frågan om gemensam vårdnad för frånskilda och ogifta föräldrar 
diskuterades för första gången. 

En kategori som emellertid inte kan rekommenderas giftermål är sådana 
föriildrar. som inte lever tillsammans; det kan vara fränskilda ogifta och i det 
senare fallet tidigare ha eller inte ha bott tillsammans. Även i sådana fall kan 
otvivelaktigt den gemensamma v{1rdnad. som ju föreligger som en möjlighet 
sedan några år tillbaka, ha ett värde för barnets skull. Eftersom det även med 
tanke på barnens intressen finns anledning för samhället att hiivda att 
föräldrar bör gifta sig med varandra - och naturligtvis helst leva samman -
ställer sig nämnden dock i varje fall avvisande till alternativförslaget att 
gemensam vårdnad även för ogifta föräldrar skulle automatiskt uppstå när 
barnet fötts. Härför kan också åberopas den praktiska synpunkten. att 
sannolikt fem - sex procent av alla barn som föds. har en ensamstående mor i 
den meningen att hon inte bor tillsammans med barnafadern. vare sig som 
gift eller ogift. Enligt den nämnda undersökningen av förhållandena år 1971. 
vilken genomförts vid fakulteten. var i varje fall andelen verkligt ensamstå
ende av alla mödrar det äret sex procent runt om i landet. För de fall då 
föräldrarna inte ens vid barnets födelse bor tillsammans passar en lösning 
med automatisk. gemensam vårdnad mindre väl. 

Däremot är det i och för sig möjligt att godtaga alternativlösningen med 
gemensam vårdnad på grund av skriftlig anmiilan till pastorsämbetet. trots 
att det vore än önskvärdare att ogifta. samboende föräldrar gifte sig med 
varandra. Vill man betona att det är önskvärt av många orsaker att äktenskap 
ingås, kan det emellertid vara ett skäl för att li'1ta den gemensamma 
vårdnaden inträda först efter ansökan till domstol jämte den prövning av om 
gemensam vårdnad uppenbarligen strider mot barnets bästa. som f. n. 
förekommer. Utredningen har till stöd för införandet av en anmälan till 
pastorsämbetet åberopat (s. 70) att domstolsprövningen bör ersättas av ett 
enklare förfarande. Eftersom. vilket utredningen ock sa p;'1pekar. prövningen 
vid domstol är i huvudsak av formell natur. verkar dock inte heller den 
nuvarande ordningen särskilt omständlig. Den kan ocks{1 försvaras med den 
nämnda synpunkten. att alla v;'trdnadsfrågor med hänsyn till barnets biista 
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bör kunna göras till före mal för domstolens bedömning. Av intresse i Bilaga 3 
sammanhanget är att även enligt utredningens förslag (s. 75) domstol måste 
förordna om gemensam vårdnad för den händelse att vårdnaden tidigare 
efter skilsmässa legat på endera av föräldrarna, vilka emellertid nu önskar få 
gemensam vårdnad återinförd. Systemet blir då t:nhetligast om även ogifta 
föräldrars ansökan om gemensam vårdnad går till domstol. 

3.3.17 Uppsala universitet, fainiljeforskningsgruppen 1·id sociologiska insti

tutionen 

Utredningen anser (s. 69) att tiden iir "mogen att när det gäller 
föräldraansvaret i möjligaste mån likställa barn till föräldrar som är gifta med 
varandra med barn till föräldrar som inte är det". Det verkliga vardagslivet 
har redan gjort så 1 och vad som sägs i betänkandet skulle således vara en 
kodifiering. 

Det är uppenbart att i verkligheten känner båda föräldrarna lika stort 
ansvar för barnet oavsett om de är gifta med varandra eller inte. Det 
väsentliga är om de sambor under äktenskapsliknande förhållanden eller 
inte. Då föräldrarna inte sambor är det vanligt och förståligt att den som icke 
har någon faktisk vårdnad om barnet inte heller känner samma ansvar som 
den som har den faktiska vårdnaden. 

I utredningen sägs också "Gemensamt föräldraansvar torde vara ägnat att 
stärka föräldrarnas intresse och ansvar för barnet till gagn för barnets 
samhörighet med båda föräldrarna" (s. 69). Undersökningar har visat att 
föräldrarna de facto har gemensam vårdnad och inte på något sätt, annat än i 
undantagsfall, varseblir sin egen situation annorlunda än gifta föräldrars i 
dessa avseenden. Gemensam vårdnad i legal mening eller vad som i 
utredningen kalias gemensamt föräldraansvar torde på inga sätt stärka 
föräldrarnas intresse för barnet och inte heller deras ansvarskänsla. Såväl 
intresset som ansvarskänslan finns redan där oavsett om de är gifta eller 
ogifta samboende. En indikator på detta är ytterligare det faktum att mycket 
få samboende par begärt gemensam vårdnad för sina barn. En ytterligare 
indikator är det faktum att en hel del par vid separationen begär gemensam 
vardnad- det tyder klart på att de redan under sam boendet har betraktat sin 
situation som att de har haft gemensam vårdnad. · 

Det sägs i utredningen att "många finner det dyrt och krängligt att hos 
domstol få bekräftat ett ansvar som de redan påtagit sig i praktiken" (s. 69). 
Det torde inte vara att de föreställer sig det vara dyrt och krångligt att fä 
vårdnaden bekräftad - det är bara det att det inte finns någon som helst 
anledning att göra det. Det finns ingen anle_dning därför att föräldrarna i 
normalfallen inte varseblir några som helst problem med att inte ha den 
legala gemensamma vårdnaden utan endast den faktiska. 

Det föreslås i ett alternativt förslag att alla barn automatiskt skulle ha båda 
sina biologiska föräldrar som värdnadshavare. Det sägs att ett sådant 
förhållande skulle vara "ägnat att stärka båda föräldrarnas intresse och 
känsla av ansvitr för barnet" (s. 71 ). Det är väl riktigt att en lagändring skulle 
markera barnets rätt till och behov av fortlöpande relationer till båda 
föräldrarna och att kanske också till en början ansvaret och intresset skulle 

I Jfr Jan Tros!: Unmarricd cohahitation. International Library. Västerfis. 1979 (fotnot 
i institutionens yttrande). 
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komma att öka hos en hel del föräldrar. Efter en övcrgiingstid är det dock Bilaga 3 
sannolikt att situaitonen stabiliserar sig och inte på en bättre nivå iin f. 11. utan 
på sannolikt ungefär samma nivå. Fördelen med en sådan förändring skulle 
alltså vara en förändrad inställning endast övergångsvis men sannolikt ha 
mycket minimala följdeffektcr. Till de negativa effekterna, som också 
utredningen påpekar. kommer den oklarhet och förvirring som kan tänkas 
råda och också det smärtsamma beslut som inte sällan kommer att vara giltiga 
då den gemensamma vårdnaden upphör på begäran av den ene av 
föräldrarna. 

I utredningen föreslås att huvudregeln skall vara att den gemensamma 
vårdnaden automatiskt skall fortsätta även efter en äktenskapsskillnad på 
samma sätt som den gör det då samboende ogifta föräldrar separerar. 
Familjeforskningsgruppen har inga som helst invändningar mot det försla
get. I Kalifornien gäller en sådan lag sedan 1 januari. 1980. I samband med 
skilsmässan kan där dock domstolen på eget initiativ upphäva den 
automatiska gemensamma vårdnaden. 

Utredningen har sökt underbygga sina tankegångar och förslag med en del 
av det forskningsarbete som utförts. Det hade dock varit synnerligen 
värdefullt om förslagen hade varit än mer underbyggda av befintliga material 
och av för ändamålet specialinsamlade data och gjorda analyser. Familje
forskningsgruppen tänker här på den diskussion och de studier som gjorts i 
t. ex. Kalifornien under 70-talet och som sedermera också lett fram till den 
ovan nämnda lagändringen där. Iden om gemensam vårdnad för föräldrar 
som inte iir gifta med varandra korn där i anslutning till krav från frånskilda 
föräldrar om möjligheten att inte bara ha faktisk gemensam vårdnad utan 
också få legal sådan. Bakgrunden här i Sverige är ju annorlunda niimligen 
med kravet under 1960-talets slut från ett antal debattörer om gemensam 
vårdnad för samboende ogifta föräldrar. Likheterna i lagstiftningen och 
skillnaderna i bakgrunden hade varit intressanta att få belysta och 
diskuterade. Det sktille sannolikt ha varit avsevärt lättare för dem som 
behöver ta ställning till förslaget om en sådan diskussion och analys hade 
funnits. 

Även erfarenheterna här i Sverige. sedan den nya lagen om gemensam 
vårdnad tillkom. borde ha studerats något mera noggrant. Vad händer de 
facto med den gemensamma vårdnaden? Blir det faktiskt ett större ansvar 
från båda föräldrarnas sida? Vilka blir komplikationerna för barnen och för 
föräldrarna när föräldrarna inte bor samman men har legal gemensam 
vårdnad etc.? Dessa frt1gor skulle man förhållandevis lätt ha kunnat få svar på 
genom en serie smärre studier. 

Sammanfattningsvis vill således Familjeforskningsgruppen avstyrka den 
föreslagna termändringcn från vårdnad till föräldraansvar. Familjeforsk
ningsgruppen anser att inga invändningar bör kunna göras från dess 
utgångspunkter mot förslaget om automatisk fortsatt gemensam värdnad i 
samband med äktcnskapsuppliisning. Familjdorskningsgruppen vill för det 
tredje framhålla betydelsen av väl underbyggda stiillningstaganden och 
förordar därför att uppföljning och utvärdering av de vidtagna lagändring
arna görs i syfte att skapa tungt vägande empiriska och teoretiska underlag 
för lagstiftningsförslagen. 
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3.3.18 Högskolan i Örebro 

Huvudregeln 

Styrelsen anser att lagtexten bör utformas s<1 att det av den klart framgår att 
samhället utgår från att föräldrarna gemensamt är skyldiga att ta på sig 
ansvaret för sina barn. Detta bör gälla reservationslöst och alltsa-till skillnad 
friin i dag gällande rätt - även i de fall föräldrarna inte iir gifta med varandra 
da barnet föds. Endast om särskilda skäl föreligger skall förfödraansvaret 
kunna överföras på endast en av föräldrarna eller pä annan person. enligt de 
regler som återfinns i 12-17 §§. 

9 §i förslaget bör därför ges följande lydelse: "Föriildraansvaret vilar på 
bägge föräldrarna. Rätten kan dock i de fall som anges i 12-17 §§eller 19 § 
förordna att föräldraansvaret ska avila endast en av föräldrarna eller 
överföras p{1 annan lämplig person." 

Ett nödvändigt undantag 

Vid en sådan förändring i förslaget blir de regler som föreslås i 10 §onödiga 
och de kan därför ersättas med följande bestämmelse: "Är föräldrarna inte 
gifta med varandra vid barnets födelse vilar föräldraansvaret pä modern 
ensam tills frågan om faderskapet till barnet blivit fastställt genom 
erkännande eller dom som anges i första kapitlet i denna lag." 

Konsekvenser av ändringen 

Som en följd av dessa ändringar kan 24 § i förslaget utgå. 
Även i de fall föräldrarna inte är gifta med varandra vid barnets födelse 

kommer reglerna om betänketid i 32 § att bli tillämpliga om upplösningen av 
det gemensamma föräldraansvaret aktualiseras av nägon av dem. En 
konsekvens som framstår som tilltalande. 

Skulle sådana missförhållanden råda att någon av de eller båda automa
tiskt föräldraansvariga bör fråntas ansvaret, enligt 14 eller 15 §§. kan 
socialnämnden antingen föra talan om detta själv eller tillse att barnet får ett 
barnombud som kan sköta saken. D{1 kommer inte någon betänketid att 
löpa. 

3.3.19 Statens invandrarverk (SIV) 

SIV förordar huvudalternativet i förslaget vad giiller gemensamt föriildra
ansvar för föräldrar som inte iir gifta med varandra. dvs. ett anmälningsför
farande pi1 pastorsämhetet. 

3.3.20 Familjelagssakunniga 

- - - Se avsnitt 3. I. 15 - - -

Vill man nå de fördelar som iindft är förenade med utredningens förslag 
förefaller det oss diirför ligga närmast till hands att gå fram enligt det 
alternativa förslaget (5.2.3.4) och "införa ett generellt gemensamt föräldra
ansvar for alla föriildrar som har gemensamma bnrn" (s. 71 ). Bara föriildcr 
som visat sig olämplig för uppgiften skulle kunna frimtas föräldraansvaret, 
exempelvis vid klart fall av missbruk av ansvaret. Denna tanke synt:S stämma 

Bilaga 3 
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väl överens med den som framförts i reservationen av Kerstin Sandclius, Lars Bilaga 3 
Strand och Lars Dencik och som gär ut på att en förälder skulle kunna skiljas 
friin sitt föräldraansvar endast om barnets bästa talar därför (s. 182). Den 
terminologiska frågan blir därigenom beroende av den ställning man vill 
intaga till förslaget om ett väsentligt utvidgat gemensamt föräldraansvar. Vi 
skall diirför först ta upp den frågan trots att vi därigenom kommer att avvika 
nt1got friin systematiken i betiinkandet. 

Möjligheten för andra än med varandra gifta föräldrar att ha vårdnaden 
om barnet gemensamt har funnits en förhällandevis kort tid. I betänkandet 
redovisas resultatet av en enkät som socialstyrelsen utfört vid fem av landets 
tingsriitter (s. 69 ff). Av den framgår att möjligheten till gemensam värdnad 
begagnats i liten omfattning. När det gäller gemensam vårdnad efter 
äktcnskapsskillnad sägs det låg~t utnyttjandet bero pä bl. a. oenighet om hur 
mycket barnet skall vistas hos vardera föräldern. oenighet kring den faktiska 
vfmlen av barnet i övrigt samt tvist om ekonomiska frågor (s. 73). 

Vi tror att den införda möjligheten till gemensam v{trdnad är av mycket 
stort värde niir det gäller att skapa eller bibehålla ett gott förhållande mellan 
barnet och båda föräldrarna. Särskilt torde detta gälla när föräldrarna inte 
bor tillsammans. Bor föräldrarna tillsammans med varandra och med barnet 
är det - som enkäten låter antyda- den faktiska situationen som överskuggar 
den riittsliga. Föräldrarna håller ihop så länge förhållandet mellan dem är 
gott och detta paverkar givetvis också gynnsamt förhållandet till barnet. 
Rättens beslut om vårdnaden framstår i sådana fall för föräldrarna mer eller 
mindre som en formell bekräftelse av ett redan fungerande faktiskt 
förh{1llande. 

Bor föräldrarna däremot inte tillsammans får den gemensamma vårdna
den utöver sina praktiska fördelar en väsentlig psykologisk betydelse. 
Fungerar den som den skall för föriildrarna känna att för barnet viktiga 
avgöranden inte träffas utan bådas medverkan. Även om den daglig;1 
omsorgen kanske till övervägande delen kommer att skötas av den ene kan 
de till väsentliga delar känna sig jämställda med varandra när det gäller 
förhiillandet till barnet. 

Gemensam värdnad för föräldrar som inte bor tillsammans förutsätter i 
dag att de kan komma överens. Det längst gående alternativet i utredningens 
förslag skulle däremot innebära att vårdnaden eller föräldraansvaret i 
utgångsläget alltid vore gemensamt och endast kunna upplösas i vissa särskilt 
angivna fall. exempelvis visad olämplighet hos ena föräldern. Frågan är om 
detta kan vara en ordning som Hinder till barnets bästa. 

Det iir omöjligt att erhålla siiker kunskap om hur den gemensamma 
vårdnaden hittills verkat i praktiken. Vi har fått uppgifter om fall där den 
fungerat utmärkt och verkligen länt till barnets bästa. Vi har också hört om 
fall där gemensam vårdnad erhMlits och utövats som ett led i föräldrarnas 
inbördes kamp i samband med upplösningen av deras samlevnad. Inte ens 
krav.:t pii enighet mellan föräldrarna kan således garantera att gemensam 
viirdnad uteslutande blir till barnets fördel. 

Enligt v~lr mening kan man ej, i vart fall inte innan ytterligare erfarenheter 
vunnits. införa ett gemensamt rättsligt ansvar p<i sätt som angivits i det längst 
gclende alternativet (5.2.~.4). Visserligen skulle vi gärna se en ordning som 
helt utgär frän det gemensamma ansvaret men om detta ansvar skulle ges 
n<lgon reell betydelse och inte bli blott en inneh~11lslös symbol borde man 
kunna utgi1 frim säsom det normala att föriildrar under den kris som ett 
uppbrott innebiir och iiven cHirefter kunde hi"tlla sina personliga konflikter 
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helt utanför den samverkan dem emellan som gemensam v{1rdnad förutsät- Bilaga 3 
ter. Denna tanke förefaller verklighetsfriimmandc. 

Utan tvekan måste det av hiinsyn till barnets bästa vara möjligt att upplösa 
det gemensamma ansvaret även i andra fall iin s:'\dana. där en av föräldrarna 
visat sig klart oliimplig att över huvud biira föräldraansvar. Man kan siiga att 
det i fd1ga om det gemensamma ansvaret borde uppstiillas ett siirskilt och mer 
omfattande Himplighctsrekvisit. där bl. a. förälderns förmåga att samarbeta 
med den andre skulle vara betydelsefull. Men diirmecl skulle man ha infört en 
lämplighetsprövning som förefaller sv{mm: att giira iin den som nu 
förekommer i vårdnadstvister. Att finna niigra sakliga kriterier efter vilka det 
kan bedömas om gemensamt ansvar skall utövas eller inte iir därför sv[irt. 
Det enda mer objektiva rekvisitet är föriildrarnas uti\t visade enighet, vilket 
som vi antytt väl inte helt garanterar barnets bästa men däremot inte bäddar 
för onödiga och uppslitande v{1rdnadstvistc:r. 

I enlighet med utredningens huvudförslag anser vi därför att man 
fortfarande bör bygga p{t fiiriildrarnas överenskommelse om gemensamt 
ansvar. Att man vid iiktenskapsskillnad presumerar att en sådan överens
kommelse föreligger sävida inte endera yrkar upplösning av det gemensam
ma ansvaret. anser vi ocksä vara en godtagbar lösning. förutsatt att det äliiggs 
rätten att i skillnadsdomen upplysa makarna om att ansvaret fortfarande iir 
gemensamt. Likasa vill vi tillstyrka att man genom ett kostnadsfritt 
amniilningsförfarande gör det lättare för ogifta föräldrar att erhålla 
gemensamt ansvar. Värdefull är också elen föreslagna möjligheten att ge 
andra iin föräldrarna - exempelvis fosterföriilclrar - gemensamt ansvar för 
barnet. 

3.3.21 Stockholms sociala centra/nämnd 

I flertalet fall kommer föräldraansvaret att ligga på en eller båda barnets 
biologiska föräldrar. I vissa fall (t. ex. när båda fiiriildrarna är döda) överförs 
föräldraansvaret till annan person. Som en nyhet i förhållande till giillande 
rätt föreslår utredningen att tva personer. som inte är barnets föriildrar. skall 
kunna fä gemensamt föräldraansvar för barn. förslaget synes praktiskt t. ex. 
när det gäller fosterföriildrar och tillstyrkes av förvaltningen. 

Förvaltningen ansluter sig till tanken att barn till föräldrar som sammanbor 
utan att vara gifta i möjligaste män skall likstiillas med barn vars föräldrar iir 
gifta med varandra. Ogifta sammanboende skall genom en enkel och 
kostnadsfri anmiilan till pastorsiimbetet fä gemensamt föriildraansvar. I 
dagens läge kan det vara så att många drar sig för att ansöka om gemensam 
vårdnad eftersom beslutet skall fattas av domstol. Det blir en onödigt 
krånglig procedur. 

För icke samboende ogifta föräldrar föreslår utredningens majoritet ocks{1 
att gemensamt föräldraansvar skall kunna erhållas genom anmälan till 
pastorsexpeditionen. 

Tre av utredningens sex ledamöter har reserverat sig till förm{m för ett 
alternativförslag som innebär generellt gemensamt föräldraansvar för alla 
föräldrar som har gemensamma barn. Förslaget. menar man. markerar 
samhällets uppfattning att harnet har riitt till och behov av b[1cla sina fiiriildrar 
ocl~ att föriildrar har en skyldighet att ta ansvar för sina barn. Vidare. 
franih~dls det i betiinkandet. likshills alla barn med avseende på rätten till 
föriildraomsorg friin häda föräldrarna. 

Förvaltningen ställer sig kritisk till alternativförslaget. Det är visserligen 
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en vackcr tanke att alla barn skall likställas vad hetriiffar riitten till Bilaga 3 
föräldraomsorg men denna riitt sk ullc miinga gfmger i praktiken bara bli en 
tom paragraf eftersom man inte lagstiftningsvägen kan tvinga en ointresserad 
förälder att börja bry sig om sitt barn. I de fall faderskapet motvilligt erkänts 
cller dom avkunnats mot vederbörandes övertygelse om faderskapet är 
förutsättningarna synnerligen ogynnsamma för att fadern skall fylla föräl
draansvaret med ett aktivt innehi1\I. En trolig utveckling som en följd av 
generellt gemensamt föräldraansvar är dessutom att antalet kvinnor som 
vägrar uppge vem som iir barnets fader kommer att öka av det enkla skiilct att 
de inte vill ha gemcnsamt föräldraansvar med fadern. För att få det 
gemensamma föriildraansvarct hävt måste ju modern viinda sig till dom-
stol. 

Särskilt lifta/ande av tFinstgörande suppleanten Margareta Hedelius 
(m): 

"'Föräldraansvaret bör i princip tillkomma alla föriildrar. som har ett 
gemensamt barn oavsett om föriildrarn;r lever i iiktenskap. sammanbor utan 
äktenskap eller inte har - eller avser att ingå i - någon form av gemenskap. 
Ett lagfäst gemensamt föriildrnansvar kan sjiilvfallet aldrig tillskapa ett 
intresse frim en förälder för ett barn men mäste enligt min uppfattning 
ätminstone i livets begynnelse vara ett sjiilvklart uttryck för barnets riitt till 
båda för:Udrarna. 

De möjligheter som lagförslaget erbjuder i fråga om upphävande av 
gemensamt föräldraansvar på yrkande av den ena föräldern och tillkomsten 
av ett särskilt ombud som tar tillvara barnets riitt samt möjligheten att vid 
missbruk eller försummelse frånta en förälder föriildraansvaret talar enligt 
min uppfattning för ett generellt gemensamt föräldraansvar." 

3.3.22 Göteborgs sociala centra/nämnd 

Lagiindringcn 1977. som ökade möjligheterna till gemensam v[1rdnad, har 
endast i begriinsad omfattning utnyttjats. Detta kan bl. a. bero på att lagen 
iinnu inte blivit tillriickligt känd och att de ekonomiska fr<"1gorna länge var 
olösta och delvis iinnu är det. Det iir viktigt att det som t1tersti1T. t. ex. en 
översyn av skattereglerna. göres. ~töjligen kan tveksamheten inför lagen 
ocksi1 bero på att gemensam värdnad. framför allt efter skilsmässa, kräver 
generositet och förmiiga hos båda föräldrarna att komma tillrätta med den 
bitterhet och besvikelse som ofta finns efter skilsmiissa. 

Gemensamt föräldraansvar har en positiv betydelse för harnet endast om 
bada föräldrarna vill och kan ta detta ansvar. Majoriteten i utredningen tycks 
dela elen uppfattningen. Förmodandet att de allra flesta föräldrar vill och kan 
ta sitt gemensamma ansvar iir positivt. men inte helt realistiskt. Det 
gemensamma föriildraansvaret efter skilsmässa kommer siikert inte alltid att 
fungera. Detta kommer att förorsaka en del praktiska svarigheter, bl. a. när 
gemensamma beslut skall fattas. dock knappast i den utstriickningen att det 
skulle behöva hindra att lagiinclring:en sker. Allvarligare iir det att en del 
föriildrar kommer att skjuta upp nödvtindig konfliktbearbetning. niir de inte 
liingre tvingas att ta stiillning i samband med skilsmässan. Detta kan medföra 
att barnet fr1r fortsiitta att leva i en konfliktfylld miljö. 

Det finns i dag en tendens- som inte hdler utredningen iir helt friimmandc 
för- att skuldheliigga de föriildrar som inte vill ha gemensamt föriildraansvar 
efter skilsmiissa. Man kan inte bortse ifr(111 att det finns situationer niir det är 
hiist för samtliga parter. iiven barnet, att det gemensamma föräldraansvaret 
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upphör. Det behöver för den skull inte vara frågan om n{1gon misskötsamhet Bilaga 3 
från n[1gon sida, inte heller om miinniskor som iir extremt ovilliga att 
samarbeta om barnet. Ett exempel är niir föriildrar skiljs därför att deras 
värderingar har kommit att utvecklas i helt olika riktningar. Ett annat är när 
en av förälclrarna till varje pris vill hiivda sin mening. Att ha gemensamt 
föräldraansvar kräver en viss storsinthet och mognad. Det finns inte någon 
anledning att moralisera över dem som inte anser sig orka med gemensam 
värdnad, det kan' ligga verklig omsorg om barnet bakom. Det vore mycket 
olyckligt om de föräldrar som inte anser sig vilja ha gemensamt föräldraans-
var fick stämpel på sig att vara dåliga föräldrar. r värsta fall skulle det kunna 
medföra att de inte vågar begära domstolens prövning av rädsla för att det 
skall ligga honom/henne till last vid prövning av föräldraansvarsfrågan. Det 
alternativa förslaget att gemensamt föräldraskap skall kunna beslutas av 
domstolen mot en förälders vilja bör avvisas. 

De möjligheter att ha gemensamt föriilclraansvar som redan finns har 
förorsakat en del problem. Det händer inte så sällan att föräldrar löser det 
gemensamma föriildraansvaret genom att låta barnet bo en vecka eller 
månad hos vardera föräldern. Detta kan bero på att man tror att barnets rätt 
kräver en sådan uppdelning. Det kan ocksii bottna i ett rättvisetänkande 
och/eller skuldkänslor som man inte kommit tillrätta med. och som man 
kompenserar på detta sätt. Socialbyråerna har börjat fä en del samtal från 
daghem. släktingar och föräldrar till dessa barn. som oroar sig för dem, 
därför att de börjat visa tecken på otrygghet och koncentrationssvärigheter. 
Utredningen uppmärksammar detta problem. men fdgan är om inte de 
risker det kan medföra att utsätta barn för täta miljöbyten behöver 
accentueras ytterligare. 

De barn som föds efter tillfälliga sexuella förbindelser och vars föriilclrar 
inte har någon egentlig relation till varandra kan sällan ha någon glädje av 
gemensamt föräldraansvar. Snarare kan man befara motsatsen. Det skulle 
också kunna föra med sig att en del kvinnor vägrade att medverka vid 
faderskapsfastställelscn. Av dessa anledningar kan alternativförslaget om 
automatiskt inträdande gemensamt föriildraansvar för föräldrar som ej är 
gifta med varandra ej tillstyrkas. 

En väsentlig avsikt med de förslag i utredningen. som syftar till att göra det 
gemensamma föräldraansvaret till den vanligaste formen av föriildraansvar. 
iir att åstadkomma en attitydp{1verkan i riktning mot ett ökat ansvarstagande 
från båda föräldrarnas sida. En annan avsikt är att avdramatisera själva 
skilsmässosituationen framför allt för barnen. Siiviil domstolsförhandlingar 
som vårnadsutredningar har visat sig kunna viicka och skärpa konflikter 
mellan föräldrarna och diirigenom försviira det fortsatta samarbetet mellan 
dem om barnen. Även om utredningen visar en något överdriven tro på 
lagens förmåga att p[1verka människor, kan man instämma i. att en 
lagstiftning som förutsätter gemensamt föräldraansvar kan hjiilpa människor 
att undvika låsningar och konflikter. fnte minst med tanke p{i att skilsmässo
och "separations" barnen kraftigt ökar i antal iir det angeläget att göra det 
som går att göra för att underlätta för barnen. Socialförvaltningen tillstyrker 
därför, trots de tveksamheter som redovisats. utredningens huvudförslag. 

3.3.23 Malmö sociala ccntralniimnd 

Gifta föräldrar har gemensam vi1rdnacl om barn. Är föräldrarna inte gifta 
vid barnets födsel har modern v{trdnaden. Genom lagiindring 1977 öppnades 
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möjligheter för ogifta föräldrar att vid domstol ansöka om gemensam Bilaga 3 
vårdnad mot en stämpelavgift på ca 100:-. Bakgrunden till lagändringen var 
bl. a. att allt fler väljer att ~ammanbo utan att gifta sig. Möjligheten 
utnyttjades emellertid i ganska liten utsträckning. Många finner det dyrt och 
krångligt att hos domstol ff1 bekräftat ett ansvar som de redan påtagit sig i 
praktiken. 

Utredningens huvudförslag är att föriildrarna genom en skriftlig. bevittnad 
handling. gemensamt anmiilcr till pastorsämbcte att de avser att ha 
gemensamt föräldraansvar för sitt barn. Anmiilan. som förutsätts vara 
kostnadsfri. bör vanligtvis kunna ske i samband med anmiilan om faderskap 
från socialnämnden. Gemensamma föriildraansvaret bör gälla fran den dag 
föräldrarnas önskemål registreras i kyrkoboken, eller frän den dag barnet 
föds. Förslaget iir ett led i en medveten strävan att likställa barn till gifta och 
ogifta föräldrar. Andelen barn till ogifta föräldrar har ökat kraftigt under 
1970-talet på grund av att allt fler valt att sammanbo. Det far enligt 
centralnämndens mening anses angeliiget att mannen i betydligt större 
utsträckning än nu tar sin del i föriildraansvarct. Hittills har kvinnan nästan 
alltid varit ensam värdnadshavare. Genom att information och blanketter 
kan ges i samband med fastställande av faderskapet blir förutsättningarna 
större för att betydligt fler föräldrar för gemensamt föräldraansvar. Att 
ansökan är kostnadsfri och skall inges till pastorsiimbetet har stor psykolo
gisk och praktisk betydelse. Samtidigt är det viktigt att pastorsämbetet på 
personbevis anger att gemensamt föräldraansvar föreligger bland annat i 
samband med delgivning i barnavårdsärendcn. Informations material bör 
utarbetas av central myndighet för att reformen härigenom skall få större 
genomslagskraft. 

Alternativförslaget är att gemensamt föräldraansvar automatiskt skall 
uppstå i och med fastställande av faderskapet utan särskild ansökan. I en del 
fall torde emellertid föräldrarna sakna egentliga förutsättningar för gemen
samt föräldraansvar, tillfälliga förbindelser där blodundersökning måste 
företas på flera rniin och faderskapet slutligen fastställas i domstol, de mycket 
unga. minderåriga föriildrarna som ej är mogna för att ta ett gemensamt 
föräldraansvar. Nackdelarna med ett obligatorium är uppenbara och kan 
förutses leda till onödiga konflikter varför nämnden inte förordar detta 
alternativ. 

3.3.2./ Botkyrka sociala cc111ralnii11111d 

Ogifta föräldrar, oavsett om de bor tillsammans eller ej, skall enligt 
utredningsförslagct ha möjlighet att fa gemensamt föriildraansvar registrerat 
genom ett kostnadsfritt anmälningsförfarancle på pastorsexpeditionen i 
samband med anmälan om faderskap frtm socialniimnden. Motiveringen till 
anmälningsplikten är att föräldrarna skall fö möjlighet att tiinka över om de 
vill ha gemensamt föriildraansvar. Utredningen presenterar även ett 
alternativförslag som i korthet innebär att registreringen på pastorsexpedi
tionen skall ske automatiskt niir faderskapet iir fastställt. I båda förslagen 
skall modern ensam ha föriildraansvaret tills dess faderskap fastställts. 
Socialkontoret stödjer inte huvudförslagets lin je nm anmälningsplikt. 
Innebörden i föriildraan~varet iir bl. a. förknippat med ett ansvarstagande 
som inte skall prövas fr[111 föräldrarnas utgängspunkt när det gäller barnets 
riitt. Utredningens motiveringar viiger avsevärt tyngre i alternativförslaget. 
Det iir viktigt att alla barn likstiills med avseende p[1 rätten till föriildraomsorg 
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från båda föräldrarna. Alternativförslaget innebär att mannen har möjlighet Bilaga 3 
att avhöja ett delat föriildraansvar. 

3.3.25 Umeå sociala centra/nämnd 

Nämnden anser det vara en riktig målsättning. att så långt är möjligt 
likställa gifta och ogifta föräldrar när det gäller föriildraansvaret och att 
ogifta, som önskar gemensamt föräldraansvar kan anmäla detta till 
pastorsämbetet. Att automatiskt ge alla föriildrar gemensamt föräldraansvar 
i och med harnets födelse förefaller mer tveksamt. eftersom inte alla "valt att 
bli förälder". Därför bör gemensamt föräldraansvar vara m'\got man ansöker 
om. 

Det är viktigt att möjligheten till gemensamt föräldraansvar finns även 
efter skilsmässa eller sedan parter. som låtit registrera gemensamt föräldra
ansvar flyttat isär. Det förutsätter dock, att förälqrarna enas om att barnet 
skall bo stadigvarande hos den ene, eftersom det eljest innehär ständiga 
skiften av boendemiljö, daghem eller skola för harnet. 

3.3.26 Ludvika sociala centalnämnd 

Vi delar utredningens uppfattning att utgångspunkten bör vara att båda 
föräldrarna skall kunna känna lika stort ansvar för harnet, oavsett de är gifta 
eller inte och att det är viktigt att barn har nära och goda relationer till båda 
föräldrarna. Detta är också i linje med lydelsen i gifterm:°tlsbalken. där det 
säges att man och hustru gemensamt skall vårda hem och barn och i samråd 
verka för familjens bästa. Det synes dock inte realistiskt att i enlighet med 
alternativförslaget införa en regel som medför att alla hiologiska föräldrar 
automatiskt får gemensamt föräldraansvar genom barnets födelse. 

En sådan ordning skulle i vissa fall komma att framstå som ganska 
meningslös och urholka innebörden och allvaret i föräldraansvaret. 

Beträffande ogifta föräldrar föreslår utredningen en förenkling. som 
innebär att föräldrarna-i stället för att ansöka hos allmän domstol-kan göra 
anmälan till pastorsexpeditionen om gemensamt föräldraansvar. 

Vi ser positivt på ett sådant förfarande. 
Utredningen har tänkt sig att information om denna möjlighet skall kunna 

lämnas av socialvården i samband med godkännande av faderskapserkän
nande. 

Redan nu ges föräldrarna informatioll' om innebörden i vårdnads bestäm
melserna i samhand med faderskapserkännande. 

Enligt utredningens förslag får informationen en obligatorisk prägel. blir 
mer ing{iende samt i högre grad iin tidigare syftar till ett stiillningstagande 
från föräldrarnas sida. 

Förslaget synes inte enbart avse nytillkomna faderskapsärenden. Man kan 
även räkna med en tillströmning av ärenden från föriildrar vars faderskaps
ärenden tidigare avslutats. 

Om utredningens förslag genomföres bör man därför uppmärksamma att 
detta kommer att kräva ökade arbetsinsatser för berörd personal. 
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3 .3 .27 Stockholms läns landsting. förvaltning.rntskottet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

I kapitlet om föräldraansvar (6 kap. BFB) ges en tolkning av hegreppet 
föräldraansvar och därefter anges olika alternativ för vem som ska ha 
föräldraansvaret för barnet. 

Förvaltningen ansluter sig till förslaget att sammanhoende föräldrar - gifta 
saväl som ogifta - i princip hör kunna ha gemensamt föräldraansvar och att 
formerna för att erhålla detta förenklas. 

R c s e r v a t i o n till förman för förslag från Margö Ingvardsson 

Vpk-gruppen föreslår att förvaltningsutskottet som svar på ruhricerade 
remiss heslutar 

att överlämna och i tillämpliga delar åheropa förvaltningarnas tjänsteut
låtanden och därutöver anföra: 

"I frågan om vem som skall ha föräldraansvaret delar förvaltningsutskottet 
uppfattningen i alternativförslaget som innebär att ett generellt gemensamt 
föräldraansvar införs för alla kategorier föräldrar. Ett föräldraansvar som 
automatiskt uppstår i samband med barnets födelse resp. fastställande av 
faderskapet. Det generella gemensamma föräldraansvaret understryker det 
ansvar varje förälder har för sitt barn oavsett om föräldrarna sammanbor. 
separerat eller aldrig varit sammanboende. 

En förälder skall kunna skiljas frän sitt föräldraansvar endast om barnets 
bästa talar för att så skall ske.·· 

3.3.28 Svenska komm1111förb1111det 

Styrelsen delar utredningsmajoriti:tens uppfattning. att barn till föräldrar 
som sammanbor utan att vara gifta med varandra s{1 långt möjligt skall 
likställas med barn till föräldrar. som är gifta med varandra. Nuvarande 
regler om gemensam vimlnad verkar i den riktningen. Frågan om gemensam 
vårdnad väcks dock vanligen först när någon förälder eller häda föräldrarna 
önskar separera och möjligheten har hittills utnyttjats i blygsam omfattning. 
Skall det gemensamma vårdnadsansvaret fungera krävs närhet mellan 
föräldrarna både på det psykologiska och geografiska planet. I de flesta fall 
saknas sf1dana förutsiittningar p. g. a. att makarna bor långt isär eller p. g. a. 
djupgäende konflikter mellan makarna. Därmed faller också grunden för det 
gemensamma vårdnadsansvaret. Andra svårigheter som mött föräldrar som 
övervägt gemensamt vårdnadsansvar är bl. a. gällande skattclagstiftning och 
regler för hostadsbidrag. För närvarande behandlas den av föriildrarna. hos 
vilken barnet är kyrkohokfört. förmånligare i skattehiinseendc än den av 
föriildrarna. som inte har barnet kyrkohokfört pä sin adress men som i 
praktiken ofta har barnet lika mycket hos sig. Reglerna för bostadsbidrag är 
något generösare och medger rätt till bostadsbidrag (dock ej statligt) för håda 
föräldrarna. förutsatt att barnet vistas hos dem häda minst under 2 månader 
varje är. 

Sä länge föriildrarna kommer överens och naturligt delar på ansvaret för 
barnet har regdn om gemensamt föräldraansvar ingen praktisk hctydelse. 
Det kan dock vara lämpligt att redan i samband med barnets födelse ta upp 
friigan om gemensamt föräldraansvar för att förebygga konflikter i ett senare 
skede. Skall det gemenS<111lllla föräldraansvaret få någon reell innebörd krävs 

Bilaga 3 
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att båda föräldrarna vill ta ansvar för sitt barn. Detta förhållande torde vara Bilaga 3 
svårt att påverka lagstiftningsvägen. Lagen kan knappast tvinga fram positiva 
relationer mellan barn och föräldrar utan är som författarna till boken 
"Barnets rätt - eller rätten till barnet?" skriver '' ...... ett relativt okänsligt 
instrument. Lagen har förmåga att förstöra miinskliga relationer men har inte 
styrka att tvinga relationer att utvecklas. Den har varken känsligheten eller 
resurserna att uppehålla eller övervaka de dagliga händelserna mellan 
föräldrar och barn". Mot denna bakgrund avvisar styrelsen utredningens 
alternativ förslaget som innebär automatiskt föräldraansvar för alla föräld-
rar. 

Regeln om gemensamt föriildraansvar antas få stor psykologisk betydelse 
för både barn och föräldrar. På sikt bedöms den påverka samhällets attityder 
till barn. vilket i sig är värdefullt. Det bör därför vara angeläget. att så långt 
möjligt förenkla proceduren för de föräldrar som vill ha ett gemensamt 
föräldraansvar. Styrelsen ansluter sig sålunda till utredningens förslag om 
anmälan till pastorsämbetet i stället för till domstol. I detta sammanhang vill 
styrelsen samtidigt framhålla vikten av. att också reglerna för beskattning, 
bostadsbidrag och andra sociala förmåner ses över; detta för att få ett 
underlag för fortsatt reformarbete inom familjerättens område. 

3.3.29 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

LO delar utredningens grundinställning angående föräldraansvaret, att 
föräldrarna gemensamt, oavsett om de är gifta. samboende eller frånskilda, 
har ansvar för sina barn och deras utveckling. Den föreslagna anmälnings
skyldigheten för att ogifta föräldrar skall fä gemensamt föräldraansvar är vi 
emellertid tveksamma till. Liksom reservanterna Sandelius, Strand och 
Dencik anser vi att detta skall ske automatiskt i samband med barnets födelse 
och faderskapets fastställande. Utöver de motiveringar de framfört vill vi 
nämna att ett anmälningsförfarande missgynnar dem som är sämst informe
rade. Låginkomstutredningen påvisade att det i Sverige finns ett stort antal 
politiskt fattiga och det är närmast dessa grupper som skulle kunna 
drabbas. 

LO vill dessutom framhålla att det är mycket väsentligt att insatser görs på 
andra områden för att hjälpa och stödja inte minst fäderna att ta ett större 
praktiskt ansvar för barnen. Vi ser t. ex. en kvoterad föräldraförsäkring som 
en sådan reform liksom andra insatser för att öka jämställdheten mellan 
kvinnor och män. 

3.3.30 Tjänstemännens centra/organisation (TCO) 

Utredningen har tagit som utgångspunkt att båda föräldrarna ska känna 
lika stort ansvar för barnet oavsett om de är gifta med varandra eller inte. 
TCO ställer sig bakom denna strävan. 

När det gäller föräldrar som inte är gifta med varandra stöder TCO 
utredningens huvudförslag att dessa ska kunna få gemensamt föräldraansvar 
genom ett enkelt och kostnadsfritt anmälningsförfarande hos pastorsämbe
tet. Sådan anmälan ska kunna göras exempelvis i samband med att 
faderskapserkännandet registreras. 

8 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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3.3.31 Centra/organisationen SACOISR 

Det är positivt att gifta och ogifta föräldrar i så stor utsträckning som 
möjligt likställs när det gäller föräldraansvaret. Det är hra att ogifta slipper gå 
till domstol för att få gemensam vårdnad och att i stället genom en ansökan 
hos pastorsämbetet kan få detta registrerat. SACO/SR måste dock ta avstånd 
ifrån alternativförslaget om att alla föräldrar automatiskt får gemensamt 
föräldraansvar så snart faderskapet fastställs. Likaså att domstolen mot den 
ena förälderns vilja kan besluta om gemensamt föräldraansvar. En likgiltig 
och av barnet helt ointresserad förälder kan knappast fullgöra sitt föräldra
ansvar efter de riktlinjer som utredningen anger. Huvudförslaget att det 
gemensamma föräldraansvaret även skall fortsätta efter äktenskapsskillnad 
måste ses som principiellt positivt. Det är i detta sammanhang dock viktigt att 
poängtera att barnet tillförsäkras kontinuitet i sitt boende. så att inte 
gemensam vårdnad uppfattas som en rättviscfråga av föräldrarna. Många 
praktiska exempel har visat det orimliga i denna situation. som för barnet 
ofta leder till osäkerhet och otrygghet. Först i och med en skolplacering 
brukar vanligen dessa unga barn garanteras en varaktig hemort. något som 
varje barn även i yngre åldrar bör ha rätt till. I sådana situationer tycks 
föräldrars egna behov av rättvisa förbise barnets behov av kontinuitet i 
boendet, kamratsamvaron m. m. 

SACO/SR vill dock understryka att centralorganisationen inte är beredd 
att ta slutlig ställning i denna fråga. I utredningsförslaget har barnens rätt 
varit ställt i centrum. Klart är att vi har för lite kunskap om vad gemensam 
vårdnad har för inverkan på barnens utveckling. Om man skall förändra och 
förbättra lagstiftningen inom detta område vore det enligt centralorganisa
tionen rimligt att först inhämta kunskap om vilka effekter en gemensam 
vårdnad har för barnens utveckling. 

SACO/SR anser att innan en lagstiftning antages inom detta område borde 
det genomföras en vetenskaplig undersökning av hur det gått för de barn som 
vuxit upp med gemensam vårdnad. 

3.3.32 Moderata Kvinnoförbundet (MKFJ 

Vem skall ha föräldraansvaret 

De förslag som framförs under denna huvudrubrik (5.2.3) syftar samtliga 
till att i möjligaste mån likställa förhållandena för barn i äktenskap och barn i 
samboendeförhållanden. MKF delar utredningens åsikt, att det är väsentligt, 
att barn i största möjliga utsträckning får behålla båda föräldrarnas 
tillgivenhet och umgänge även efter en separation. Förbundet stöder 
emellertid inte utredningens förslag, som de utformats här utan ansluter sig 
till Yvonne Hedvalls reservation kring de olika delförslagen. Förbundet gör 
det med så mycket större övertygelse som det visat sig att gemensam vårdnad 
kunnat innebära stora svårigheter för barnen. 

3.3.33 Centerns Kl'innoförbund (CKFJ 

Det förenklade system som föreslås för att erhålla gemensamt föräldra
ansvar anser CKF vara bra. Det enklaste sättet är att föräldrarna automatiskt 
får gemensamt ansvar oavsett om de är gifta. samboende eller inte. Om 
föräldrarna är överens om att de inte vill ha gemensamt ansvar för barnet bör 

Bilaga 3 
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detta kunna anmälas via ett enkelt anmälningsförfarande. I övriga fall måste Bilaga 3 
upplösning av föräldraansvaret prövas av domstol. 

3.3.34 Folkpartiets hinnoförbund (FPKJ 

Föräldraansvaret vilar på bägge föräldrarna eller en av dem, men skall 
enligt förslaget kunna överlåtas till en eller två andra personer. Förbundet 
anser att föräldrar automatiskt bör få gemensamt föräldraansvar för sina 
barn i och med barnets födelse eller i fråga om ogifta föräldrar så snart 
faderskapet fastställts. 

3.3.35 Sveriges Socialdemokratisku Kvinnoförbund (SSKf) 

Vad gäller föräldraansvar gäller att gifta och ogifta så långt möjligt 
jämställs. 

Ogifta skall anmäla om gemensamt föräldraansvar i samband med 
fastställande av faderskap till pastorsexpeditionen. För gifta skall det kvarstå 
efter äktenskapsskillnad som nu, om man är ense. Detta om obligatorisk 
anmälan understryks i en särskild reservation, som överensstämmer med 
SSKFs skrivningar från 1972 i vårt program om familjepolitiken i framti
den. 

3.3.36 Moderata Ungdom~förbundet 

Beträffande föräldrarnas gemensamma ansvar så ser vi det som en 
idealsituation att alla föräldrar tar ett sådant. Samtidigt som vi har noterat det 
relativa fåtal som hittills har begärt gemensam vårdnad vill vi ändå poängtera 
problemen med att utgå ifrån att alla skall ha gemensam vårdnad om barnen. 
Detta inte minst som det de facto i dag många gånger enbart är en förälder 
som tar ansvaret för barnen även när föräldrarna sammanbor. Det innebär 
ofta att barnen också har tytt sig till denne förälder. En gemensam vårdnad 
efter en skilsmässa kan verka splittrande på barnen i ett sådant fall. Vi 
upplever på så sätt en viss risk för att det för föräldrarna blir någon form av 
status att behålla en gemensam vårdnad av barnet. D. v. s. att man felaktigt 
kommer att se till föräldrarnas bästa i stället för barnets. Vi ställer oss således 
positiva till gemensam vårdnad när föräldrarna är sammanboende, men 
instämmer i huvudsak i Yvonne Hedvalls reservation avseende icke 
sammanboende. 

3.3.37 Folkpartiets Ungdomsförbund ( FPU) 

Det är viktigt att likställa gifta och ogifta föräldrar. Samhället ska stå 
neutralt till olika samlevnadsformer både för föräldrars och barns skull. 
Självfallet ska det gemensamma föräldraansvaret uppstå automatiskt i och 
med barnets födelse. Utgångspunkten måste vara att barnet har rätt till båda 
sina föräldrar. FPU anser från samma utgångspunkt att domstolen ska kunna 
förordna om gemensamt föriildraansvar även om föräldrarna är oense. Den 
ena föriildern ska inte, om det inte är befogat. kunna utestänga den andra 
från föräldraansvaret. 
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3.3.38 Sveriges advokatsamfund 

Samfundet tillstyrker att man genom ett registreringsförfarandc underlät
tar! för varaktigt samhoende föräldrar att få gemensam vårdnad om sina 
barn, men ställer sig tveksamt till utredningens olika förslag att utöka den 
gemensamma vårdnaden för särboende föräldrar. 

3 .3 .39 Sveriges domareförb1111d 

När det gäller frågan vem föräldraansvaret skall tillkomma föreslår 
utredningen att föräldrar som inte är gifta med varandra skall kunna få 
gemensamt föräldraansvar genom ett anmiilningsförfarande hos pastorsäm
betet. exempelvis i samband med registrering av ett faderskapscrkännandc. 
Alternativt föreslås att dessa föräldrar automatiskt skall fä gemensamt 
föräldraansvar för sina barn i samband med harncts födelse eller faderska
pets fastställande. 

Det domstolsförfarande som för närvarande krävs för att ogifta föräldrar 
gemensamt skall få vårdnaden om sina barn innebär i realiteten inte någon 
prövning av det lämpliga i en sådan anordning. Mot hakgrund härav synes 
förfarandet utan olägenhet kunna uthytas mot ett registreringsförfarande. 
och domareförbundet anser sig därför kunna tillstyrka ett sådant. Däremot 
avvisar förbundet det framlagda alternativet med hänsyn till de många fall 
där förhållandet mellan föräldrarna inbördes och mellan fadern och barnet 
aldrig varit eller avsetts bli sådant att ett gemensamt ansvar skulle kunna 
gagna harnet på sätt utredningen åsyftat. Ett sådant påtvingat ansvar skulle 
för övrigt tämligen snart leda till dess upplösning. 

3.3.40 Föreningen Kommunal- och landstingsanställda familjerådgivare 

(KLFRJ 

Det är positivt att föräldraansvaret blir gemensamt oavsett föräldrarnas 
formella band. Huvudförslaget med registrcringsförfarandc i samband med 
faderskapserkännande och anmiilan till pastorsämbetet är att föredra 
framför automatiskt gemensamt föräldraansvar. Alternativförslaget förefal
ler oss orealistiskt och bör utgå då vi anser det omöjligt att samarbeta med en 
person som man saknar förtroende för. 

3.3.41 Delegationen för familjerådgivning 

Delegationen ansluter sig till utredningens alternativa förslag att införa ett 
generellt gemensamt föräldraansvar för alla som har gemensamma barn 
oavsett om de sammanbor eller ej. Kraven på jämställdhet skall hållas 
levande. Både kvinnor och män måste bli medvetna om sitt ansvar för barnen 
och inse att detta inte bara har negativa utan i högsta grad även positiva sidor. 
Det är inte bara barnen som har behov av sina föräldrar utan även föräldrar
mödrar och fäder - som har behov av sina barn. 

3.3.42 Barn- och wigdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukh11sct, Göte

borg 

Det föreslagna förfarandet för ogifta föräldrar att erhii.lla gemensamt 
föriildraansvar synes utmärkt. Om föräldrar däremot automatiskt far ett 

Bilaga 3 
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gemensamt föräldraansvar torde stora praktiska svårigheter kunna uppstå av Bilaga 3 
samma art som vid skilsmässa om föräldrar ej sammanbor och har dålig 
kontakt med varandra förutom att hela den psykologiska innebörden av· 
föriildraansvar med omsorg och förståelse för harnet kan tappas bort om en 
förälder ej är engagerad i barnet utan bara utövar en bestämmanderätt. 

3.3.43 S1·e11ska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Det är helt i tiden och bra att föräldrar får gemensamt föräldraansvar 
endast genom gemensam anmiilan till kyrkobokföringen i de fall de inte är 
gifta. Huvudförslagets tanke att det inte finns grund för gemensamt 
föräldraansvar om föräldrarna inte är överens därom. anser vi stämmer. I 
övrigt se även vår kommentar under domstolens interimistiska och slutliga 
bedömning (se avsnitt 5.2.40). 

3.3.../4 S1wigcs skolkuratorers förening 

Gemensamt föräldraansvar: Enligt betänkandets förslag skall gifta föräld
rar vid barnets födelse ha gemensamt föräldraansvar. Ogifta föräldrar skall 
anmiila till pastorsämbctct om de önskar gemensamt ansvar, i annat fall har 
modern ensam föräldraansvaret. 

Vi anser emellertid i enlighet med alternativförslaget. att föräldraansvaret 
skall vara obligatoriskt för alla föräldrar, gifta som ogifta. Alla barn bör 
likstiillas med avseende på riitten till föräldraomsorg av båda föräldrarna och 
båda föriildrarna bör ha skyldighet att ta pf1 sig föräldraansvar för barnet om 
inte synnerliga skäl talar emot det. 

3.3. 45 Fosterlte111111e11s Rihförbund ( FR) 

Det alternativa förslaget till gemensamt föräldraansvar finner vi tveksamt 
dä vi inte tror att det har förankring i det allmänna rättsmedvetandet. 

3.3.46 Rädda Barnens Rihförhund 

När det giiller vem som kan vara föriildraansvarig. vill man införa nyheten, 
att även annan iin föräldrar och särskilt förordnad förmyndare skall kunna 
komma i fråga. Man föreslår möjligheten att utse två utomstående 
föriildraansvariga t. ex. fosterföräldrar. Detta kan motverka att barn, som i 
flera ;lr vistats i fosterhem och rotat sig diir. kan rivas upp frän sin invanda 
miljö- man har också vdat likställa gifta och ogifta föräldrar. när det gäller 
föräldraansvaret. Detta kan enligt förslaget tillgå så. att föräldrar, som inte är 
gifta med varandra. kan fä gemensamt föräldraansvar genom anmälan till 
pastorsämbetet i samband med att faderskapserkännande registreras. Detta 
förutsätter att föräldrarna är överens. Alternativt föreslår utredningen att ett 
gemensamt fiiriildraansvar uppstår. så snart faderskapet fastställts. Med 
hiinsvn tagen till ambitionen a11 likställa g(fta och ogifta föräldrar och till det 
faktum all det är riill naturligt all ansvar för t'll barn uppkommer i samma stund 
som bamt't föds och man blir förälder, skulle 1·i 1•ilja förorda den senare 
lösningen. Men det finns naturligtvis inviinclningar: Barnafadern kan redan 
vara borta ur bilden l<lngt innan barnet föds. och dessutom kan modern 
tänkas vilja förhindra ett gemensamt föriildraansvar genom att helt enkelt 
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uppge att barnafadern är okiind. Detta skulle vara till skada för barnet. Bilaga 3 
Genom att domstolen föreslii.s fä vidgade möjligheter att frånta en olämplig 
förälder föräldraansvaret, borde nackdelarna med förslaget kunna motver-
kas. En naturlig följd av detta förfarande blir. att föriildrar inte nödvändigtvis 
måste vara eniga om ett gemensamt föräldraansvar, vilket i sfi fall kommer att 
avvika från nuvarande lagstiftning och utredningens huvudförslag. 

3.3.47 Föreningen Familj och Rätt ( FoR) 

Vem har föräldraansvar? 

"Gemensamt föräldraansvar torde vara iignat att stärka föriildrarnas 
intresse och ansvar för barnet till gagn för barnets samhörighet med båda 
föräldrarna." 

FoR instämmer gärna i ovannämnda citat från utredningen såsom en 
målinriktning när det på sikt gäller att tillvarata barnets bästa. Som en 
yttersta konsekvens anser FoR att ett sådant uttalande iiven klart markerar 
att män och kvinnor från tillblivelse-/avelseögonblicket har ett gemensamt 
ansvar. FoR iir medveten om att vi i dag fortfarande har långt kvar innan ett 
dylikt synsätt på allvar genomsyrat samhället men anser samtidigt att det är 
ett av lagstiftarens privilegier att få visa vägen för en önskad utveckling. 

FoR förordar således för sin del alternativförslaget om automatiskt 
gemensamt föräldraansvar "i och med barnets födelse respektive faststiillan
de av faderskapet". FoR vill i detta sammanhang peka på möjligheten att få 
det gemensamma föräldraansvaret upplöst i samband med fastställandet av 
faderskapet om detta sker i domstol. 

FoR har en förhoppning att en lagändring i denna riktning på sikt skall öka 
medvetenheten kring föräldraskapets ansvar. Det bör inte få vara så att 
kvinnan utan domstols prövning skall kunna utestänga mannen - inte heller 
så att han utan synnerliga skäl skall kunna undandra sig ett medansvar för 
barnet. 

För att fråntas eller befrias från ett föräldraansvar skall enligt FoR:s 
förmenande krävas ena k t i v handling. Utredningens huvudförslag innebär 
motsatsen. Enligt det skall alla icke gifta föräldrar i stället vidtaga en aktiv 
handling för att erhålla gemensam vårdnad och med kvinnan som allenabc
stiimmandc. 

Hur viktigt det är att I ångsiktigt bereda jordmånen för mer 
genomgripande reformer visar lagen om gemensam vårdnad som trädde i 
kraft för tre år sedan. Tillämpningen av den är ett utmärkt exempel på vår 
inneboende tröghet till förändring i synnerhet om den berör familjens revir. 
Socialstyrelsens enkät "Mamma, pappa eller båda?" bekräftar att antalet 
ansökningar om gemensam vårdnad första året höll sig på en blygsam nivå 
och så mycket högre kanhända inte siffrorna ligger för de två efterföljande 
åren. 

Fortfarande efter tre år är det inte bara bland folk i allmänhet som det 
råder förvirring och osäkerhet om vad gemensam vårdnad egentligen innebär 
utan ganska uttalad skepsis finns hos ett stort antal handläggande tjänstemän 
- advokater, socialassistenter, familjerådgivare t. ex. Mindre ofta men 
fortfarande sammanblandas gemensam v{trdnad med delad vårdnad och 
delad vård - inte minst i den morgontidning som är huvudorgan för 
motståndarna till gemensam vårdnad. 

Än mer motstand skulle givetvis möta alternativförslaget om "generellt 
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föräldraansvar för alla föräldrar som har gemensamma barn" vare sig dessa Bilaga 3 
"sammanbor, separerat eller aldrig varit sammanboende". FoR kan förutse 
att en rad problem troligen uppstår - i vart fall i ett inledningsskede - med en 
sådan reform men anser likafullt att dessa inte får hindra något som FoR är 
övertygad om kommer barnen till godo på sikt. Niimligen att varje barn 
skulle få rätt till bada sina föräldrar under uppviixten. Under en övergångstid 
kommer våra domstolar säkert att belastas med fler processer när det gäller 

, föräldraansvaret. Förhoppningen är dock att även dessa genom att visa 
restriktivitet med upplösning så småningom aktivt bidrar till en attitydför
ändring på området. 

3. 3. 48 Fredrika-Bremer-Förbundet 

Vi instämmer i utredningens grundläggande syfte. att stärka barnets 
rättsliga ställning. Ett barn måste ha rätt till båda sina föräldrar även om 
föräldrarna avbryter ett sammanboende. Vi tillstyrker därför att, för gifta 
föräldrar gemensamt föräldraansvar skall fortsätta även efter äktenskaps
skillnad och att för ogifta föräldrar gemensamt föräldraansvar inträder 
automatiskt så snart faderskapet fastställts. 

3.3.49 Husmodersförbundet Hem och Samhälle 

Gemensamt föräldraansvar skall kunna anmälas till pastorsämbete utan att 
man skall behöva gt1 över domstol. 

Förbundet stöder förslaget att gemensamt föräldraansvar när föräldrarna 
inte är gifta skall vara frivilligt. Det gemensamma föräldraansvaret måste 
innebära att båda föräldrarna har ett reellt intresse av att ta detta ansvar för 
barnet. 

3.4 Föräldraansvaret efter skilsmässa eller separation m. m. 

3.4. l Göra hovrätt 

Frågan om automatiskt gemensamt föräldraansvar efter äktenskapsskill
nad har, som utredningen påpekar. varit upp i riksdagen i samband med 
införandet av gemensam vårdnad. Enligt hovrättens mening har de skäl, som 
dcpartementschefen anförde i prop 1975176: 170 för att beslut i vårdnadsfrå
gan alltid skall meddelas i samband med äktenskapsskillnad, alltjämt 
betydande styrka. Någon form av beslut om barnet måste alltid fattas i 
samband med äktenskapsskillnad. och enligt hovrättens mening är det en 
fördel att domstol medverkar till dessa beslut. Hovrätten föreslår därför att 
nuvarande ordning. att beslut i vårdnadsfr[1gan alltid skall meddelas i 
samband med äktenskapsskillnad. bibehålls. Eftersom gemensam vårdnad 
enligt hovrättens uppfattning kräver att föräldrarna är överens och kan 
samarbeta, avstyrker hovrätten utredningens alternativförslag (5.2.5.3) om 
gemensamt föriildraansvar mot den ene föriilderns bestridande. 

3 . ../.2 K111nmarrä11en i Stockholm 

Av skiil som departementschefen har anfört i prop. 1975176: 170 anser 
kammarriitten att iiven i fortsiittningen vtmlnadsfriigan alltid skall tas upp till 
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prövning av domstolen i samband med äktcnskapsskillnad. Bilaga 3 
Kammarrätten ansluter sig till förslaget (s. 76) att, om domstol har 

förordnat angående vårdnaden, förordnandet endast kan ändras genom nytt 
domstolsförfarandc. 

3../.3 Stockholms tingsrätt 

6 kap. 12-15 §§ BFB. På de skäl som utredningen i sitt huvudförslag anfört 
(s. 74) biträder tingsrätten uppfattningen att som huvudregel skall gälla att 
det gemensamma föräldraansvaret automatiskt fortsätter även efter äkten
skapsskillnad. såvida inte någon av makarna begär att ansvaret skall 
upplösas. 

Enligt huvudförslaget skall- liksom enligt gällande rätt-det gemensamma 
föräldraansvaret i alla sammanhang upplösas om endera föräldern begär det. 
Enligt alternativförslaget skulle en upplösning av det gemensamma ansvaret 
kunna ske endast om barnets bästa talade för detta. Utan att ta ställning för 
alternativförslaget vill tingsriitten dock framhålla, att det enligt domstolens 
erfarenhet i undantagsfall kan föreligga situationer. då det kunde vara 
befogat att vägra att hupphäva ett gemensamt ansvar. Tingsrätten vill som 
exempel peka på ett fall dä den förälder. hos vilken barnet inte bor. har ett 
starkt intresse och god kontakt med barnet men av praktiska eller andra skäl 
ej själv kan ha barnet hos sig och således anser sig förhindrad att begära att bli 
ensam föräldraansvarig. Denne förälder är helt "i händerna på" den andra. 
som kanske av helt ovidkommande skäl vill upplösa det gemensamma 
ansvaret. Tingsrätten anser därför att man bör överväga om inte en möjlighet 
bör öppnas för rätten att vid synnerliga skäl vägra upplösa ett gemensamt 
föräldraansvar. 

Vad utredningen i övrigt anfört i anslutning till 12-15 §§ och mot 
utformningen av dessa lagrum har tingsrätten ingen erinran. 

När ett gemensamt föräldraansvar skall upplösas enligt 12 § kan den 
bakomliggande faktiska situationen vara mycket olibrtad; förhållandena 
kan variera från fallet med familjen med samboende gifta föräldrar som skall 
skiljas till fallet ogifta aldrig med varandra sammanboende föräldrar med 
registrerat gemensamt föräldraansvar. Tingsrätten instämmer i utredningens 
uppfattning att ett fungerande gemensamt föräldraansvar minskar påfrest
ningarna för barnen vid föräldrarnas skilsmässa eller separation och att 
starka krav därför måste ställas pä föräldrarna att noga tänka igenom 
situationen. innan de eller endera av dem begär upplösning av gemensamt 
föräldraansvar när det gäller barn under 16 år. Med hänsyn härtill vill 
tingsrätten inte motsätta sig att en hcstämmclse om be/änketid införs enligt 
förslagets 32 ~. oaktat en inte obetydlig kategori - föräldrar som bor· 
tillsammans utan att vara gifta och utan att ha registrerat gemensamt 
föräldraansvar - inte omfattas av bestämmelsen. 

3.4.4 Malmö tingsrätt 

Se avsnitt 3.3.4. 
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3../.5 Liinsriittcn i Göteborg och Rohus län 

De skäl som utredningen har anfört för förslaget att det gemensamma 
föräldraansvaret automatiskt skall hestii iivcn efter äktenskapsskillnad. om 
inte någon av makarna hegiir att det skall upplösas, iir enligt Hinsriittens 
mening härkraftiga. Det måste dock i sammanhanget kraftigt strykas under 
att det gemensamma föräldraansvaret inte hehiiver eller inte ens bör 
innebiira att barnet viixelvis skall bo lika liinge hos höda föriildrarna. Barnets 
hästa torde i stället i regel häst tillgodoses om det hor hos en av föräldrarna 
och att den andre har en väl tillmätt umgi1ngesrätt med barnet. Det 
gemensamma ansvaret bör i stället främst komma till uttryck niir det gäller 
betydelsefulla beslut om harnets utbildning etc. Ett gemensamt föräldraans
var för barn efter skilsmässa ställer dock sä stora krav på föriildrarnas 
förmåga att samverka, att de ofta inte har möjlighet att klara av det i vart fall 
inte utan hjiilp av utomstående. 

3../.6 Domstol.1Terket 

Se avsnitt 3.3.7. 

3.4. 7 Socialstyre/sen 

Utredningen föreslår att det gemensamma föriildraansvaret automatiskt 
skall fortsätta även efter en äktenskapsskillnad. sävida inte någon av 
makarna hcgär att det gemensamma ansvaret skall upplösas. Socialstyrelsen 
anser att detta förfarande i en del fall kan minska riskerna för s{1dana 
kiinslomässiga konflikter. som lätt uppstår vid tvist i vardnadsfr[1gan i 
samhand med en skilsmässa. Genom den föreslagna möjligheten skapas 
också större likställighet mellan gifta och ogifta föräldrar. Man miiste 
emellertid vara uppmärksam på att, i den man konflikter finns, dessa kan 
kvarstå olösta och det gemensamma föriildraansvaret därigenom fungera 
dåligt. Det hlir angeläget att föriildrar vid separation och skilsmiissa far 
information om vad gemensamt föriildraansvar innebär och för tillfälle att 
tänka igenom om det är det bästa i deras fall. 

I olika sammanhang har framkommit att föriildrar med gemensam v[1rdnad 
i vissa fall delat pii omsorgen om barnet. genom att l:°lta det ho växelvis lika 
länga perioder hos häda föräldrarna. Denna "'millimeterriittvisa"' mellan 
föräldrarna har säkert ofta sin förklaring i ett missförst<lncl om innebörden av 
lagbestämmelsen. Socialstyrelsen anser i likhet med utredningen. att det i de 
flesta fall torde vara att förorda, att föriildrar med gemensamt föräldraansvar 
som hor åtskilda. kommer överens om att harnet huvudsakligen bor hos en av 
dem. Också här visar sig behovet av information.Den information som 
lämnas bör ordentligt klargöra vad gemensamt föräldraansvar innebär samt 
skillnaden mellan begreppen föräldraansvar och faktisk värd. S{1dan 
information kan socialförvaltningen ge håde när fiiriildrarna överväger att 
ata sig gemensamt föräldraansvar och niir problem uppstår för föräldrar som 
redan har gemensamt föräldraansvar. Soeialstyrclsen iir beredd att vid hchov 
hjälpa till med information i denna fritga. Det skulle enligt styrelsens 
uppfattning ocksit vara av stort intresse med en uppföljande undersiikning av 
hur den gemensamma v{1rdnadcn utfallit för barnen i de fall diir sitdan 
beslutats efter lagiindringcn 1977. 

Socialstyrelsen anser dock förslaget, att dL't gemensamma föriildraansva-

Bilaga 3 
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ret automatiskt fortsätter även efter iiktenskapsskillnad slivida inte n{1gon av Bilaga 3 
makarna begiir att det skall upplösas. vara överviigande positivt och 
tillstyrker det diirför. 

3. 4.8 Uinsstvrclscn i Stockholms liin 

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att det gemensamma föräld
raansvaret automatiskt skall fortsätta efter äktenskapsskillnad om inte någon 
av makarna begär att det skall upplösas. 

3. 4. 9 Ramavärdskonsrtlentema i land er 

Ändringar i samlevnadsförhällandcn 

Utredningen föresltir som huvudregel att det gemensamma föriildraansva
ret automatiskt fortsätter. såvida inte n{1gon av makarna begiir att det 
gemensamma ansvaret skall upplösas. Det p{ipekas. att det inte finns 
förutsiittningar för ett gemensamt föräldraansvar, om inte båda föräldrarna 
är överens om en sådan ordning. 

I alternativförslag om gemensamt föräldraansvar kap. 5.2.5.3 föreslås 
emellertid, att om det är förenligt med barnets bästa, skall en förälder kunna 
begära och få gemensamt föräldraansvar med den andre föräldern även om 
denne motsiitter sig detta. En sådan begäran måste bli föremål för 
domstolsprövning. Vi motsiittcr oss detta förslag, då det inte kan bli ett 
fungerande samarbete till barnets biista om nilgon åläggs föräldraansvar mot 
sin vilja. Om s{1dant äliiggandc sker, skapas fler förutsättningar för att pröva 
om föriildraansvarig försummar att uppfylla barnets grundliiggande behov 
och pä så vis visar best{1ende oliimplighet som föräldraansvarig. 

3.4.10 Ramavårdskonsulenten i Jiimtlunds län 

Utredningen föreslår att det gemensamma föräldraansvaret automatiskt 
skal\ fortsiitta efter skilsmässa och separation om inte någon av föräldrarna 
yrkar på dess upplösning. Här stödjer jag Yvonne Hedvalls uppfattning 
(s. I f;O) att utredningen ger uttryck för ett idealförhiillande men att vardagen 
ser annorlunda ut. På av mig tidigare anförda grunder måste jag avvisa även 
detta förslag. Dessutom förtjänar det att päpekas att man här har att göra 
med td personer som ansett sig tvungna att bryta sin samlevnad. Det ligger 
niira till hands att förutsättningarna i m:'tnga fall är sämre än annars för att 
stridiga viljor och personligheter skall kunna förenas omkring barnet. Att 
ingen av parterna begär upplösning av det gemensamma föräldraansvaret är 
naturligtvis ingen garanti för att fortsatt gemensamt föriildraana~var är 
viilhetänkt. önskvärt eller. framför allt. förenligt med barnets bästa. Det kan 
t. ex. vara sä att ingen av föräldrarna viigar hcgära upplösning av det 
gemensamma föriildraansvaret för egen del av riidsla att förlora. Det kan 
ocks:i vara sii att endera parten befinner sig i psykiskt underläge och giir med . 
p{1 en konstruktion mot hättre vetande. 

Jag anser att fortsatt gemensamt föräldraan~var alltid skall prövas av 
dnmstol vid skilsmiissa och separation. Former m<'1ste allts{1 skapas fi>r att nii 
de ogifta sammanboende fiiriildrar som iimnar separera. Att anviinda PÄ i 
kombination med socialniimnden förefaller ej ge erforderliga garantier för 
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att man n<'ir alla. Bilaga 3 
Alternativförslaget att man skall kunna besluta om gemensamt föriildra

ansvar mot den ene föriilderns bestridande anser jag helt nrimligt eniir ett 
påtvingat föräldraansvar miiste vara till men för barnet. I lur har utredningen 
tänkt sig att det kvalitativa innehMlet i ett sådant fiiriildraansvar skulle 
bli? 

3.4.11 Stockholms 111zi1·crsitet, juridiska f11k11/t!'ts11ä11111de11 

Se avsnitt 3.3.15. 

3 . ../.12 Uppsala 1111ilwsitet, juridiska fi1k11/tcts11ii11111drn 

Vad siirskilt betriiffar möjligheten av gemensamt föräldraansvar efter 
skilsmnssa eller separation vill utredningen (s. 7'l. ff) främja ett fortsatt. 
gemensamt föräldraansvar genom förslaget att st1dant ansvar automatiskt 
skall fortsätta att löpa. om inte ni'1gon av föriildrarna begiir att ensam få 
vt1rdnaden. Enligt utredningens mening innebiir den nuvarande obligatoris
ka prövningen av vårdnadsfrågan vid en skilsmiissa en onödigt negativ 
inställning till möjligheten för föräldrarna att fortsiitta att ha gemensamt 
juridiskt ansvar för sina barn. Utredningen framhåller ockst1 (s. 74) att det 
många gånger kan skapas bättre förutsättningar för fiiriildrarna att göra upp i 
godo om värdnadsfriigan inte nödvändigtvis m{1ste ingä i en skilsmässoupp
görelse. Dessa båda synpunkter förefaller knappast övertygande. Att 
domstol får tillfälle att godkänna en överenskommelse om gemensam 
vårdnad behöver inte innebiira nf1gon negativ grundinstiillning till den 
gemensamma vårdnaden som sådan utan blott vara ett uttryck för att 
samhället känner ett aktivt intresse för barnens situation. Tanken att 
föräldrarna lättare skulle kunna komma överens i olika fdgor vid skilsmässa. 
om de inte behöver ta ställning i viirdnadsfr{1gan förefaller också tvivelaktig. 
Ingenting hindrar ju att föräldrarna kommer överens om fortsatt gemensam 
vårdnad. och farhågan för att de kan ha svårigheter att nä en uppgörelse 
beträffande v{1rdnaden innebiir ju i själva verket blott en förskönande 
omskrivn.ing av risken för att de. om de inte behöver redovisa någon 
ståndpunkt. undviker att ta ställning till ett föreliggande problem i samband 
med skilsmässan: risken blir då att misshiilligheter kan uppstå senare. 

Ett allmiint skiil för försiktighet i fräga om befrämjandet av den 
gemensamma vardnaden är vidare. att det saknas 'egentliga. empiriska 
erfarenheter av hur den gemensamma v{1rdnaden hittills fungerat i förekom
mande fall. Med denna utgångspunkt blir det för fakultetsnämnden också 
självklart att gemensam vårdnad biir förekomma endast om bi1da föräldrarna 
är överens om en s{1dan ordning. Nämnden delar uppfattningen (s. 74) att det 
endast när föräldrarna är överens om detta finns förutsiittningar för att den 
gemensamma vtmlnaden skall fungera tillfredsstiillande. Niimnden rrn)stc 
följaktligen avstyrka alternativförslaget (s. 76) att den ene föriildern i princip 
inte skall kunna motsätta sig en önskan frän den andra fiiriildern att fö del i 
vi'!rdnaden i.iver barnet. 

Se iiven avsnitt 5.1.11 
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3..1.13 Uppsala unil•ersitet, jämiljeforskningsgrupprn 1'id sociologiska insli- Bilaga 3 

t111io11e11 

Se avsnitt 3.3.17. 

3.4.14 Högskola11 i Örehro 

Föriildraansvaret skall alltstt vara gemensamt om inte speciella förhållan
den i dd enskilda fallet föranleder annat. Hävdar man den stirndpunkten 
behövs ingen särskild regel om verkningarna av en äktenskapsskillnad. Även 
dter iiktcnskapets upplösning består det gemensamma föriildraansvaret, 
si1vida ingen av föräldrarna med stöd av 12 ~ yrkat pft att iiven det skall 
upplösas. 

Med st{111dpunkten följer diiremot inte att domstolen skulle kunna påbjuda 
gemensamt föräldraansvar mot den ene föriilderns bestridande, eller viigra 
upplösning av sädant om någon av föräldrarna hegär det. Det kan rimligen 
aldrig stil i överensstämmelse med barnets biista. som ju ska vara avgörande 
för bedömningen. att försöka tvinga en förälder till annat iin att fullgöra det 
ekonomiska ansvar som följer av reglerna i 7 kap. BFB om undL'rhallsskyl
dighet. 

3.4.15 Familjelagssakk111111iga 

--- Se avsnitt 3.3.20. ---

I enlighet med utredningens huvudförslag anser vi diirför att man 
fortfarande bör bygga pä föräldrarnas överenskommelse om gL'mensamt 
ansvar. Att man vid iiktenskapsskillnad presumerar att en s[1dan överens
kommelse föreligger s<'tvida inte endera yrkar upplösning av det gemensam
ma ansvaret. anser vi också vara en godtagbar lösning. förutsatt att det ~Iläggs 
rätten att i skillnadsdomen upplysa makarna om att ansvaret fortfarande iir 
gemensamt. 

Reservation av ledamoten Ingrid Sundherg: 

Utredningen föreslår att gifta föriildrar i samband med iiktcnskapsskillnad 
skall behi"illa det gemensamma föriildraansvaret, si"tvida inte n:'1gon av dem 
yrkar att ansvaret upplöses. Familje lagssakkunniga förutsiitk'r i sitt yttrande 
att rätten i förekommande fall i skillnadsdomen upplyser makarna om att det 
gemensamma ansvaret fortsätter trots att äktenskapet blivit upplöst. Jag 
instiimmer häri. Genom denna upplysning far föriildrarna anledning att 
överväga situationen. för den hiindelse de inte redan i samhand med 
skilsmässoöverliiggningarna gjort detta och därvid hestiimt sig för att behiilla 
det gemensamma ansvaret. 

Den faktiska situationen iir emellertid densamma niir ogifta samboende 
föräldrar med gemensamt ansvar uppli)ser sin samlevnad. Jag anser att oeksä 
i detta fall föriildrarna bör göras uppmiirksamma pi1 det riittsliga liiget. s{1 att 
de kan öveniiga nm det gemL'nsamma ansvaret fortfarande skall hestii i:Iler 
om det skall upplösas. Det bör åläggas pastorsiimbetena att vid s;1dana 
iindringar i folkbokföringen som tyder pt1 att samboende ogifta föriildrar ml'd 
gemensamt föräldraansvar flyttat isiir siinda föräldrarna en underrättelse om 
att det gemensamma ansvaret fortfarande best;·1r. 
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3.4.16 Stockholms sociala centralnämnd 

Utredningen föreslår att det gemensamma föriildraansvaret automatiskt 
skall hcstå efter skilsmiissa nm inte nägon av makarna särskilt hegär att det 
skall upphöra. En sådan ordning ligger i linje med utredningens starka 
hetonande av harnets behov av båda sina föräldrar. Genom förslaget 
understryks att ansvaret finns kvar även hos den föriilder som inte har barnet 
boende hos sig. 

Enligt förvaltningens mening finns anledning att redovisa tveksamhet inför 
detta förslag. Det är inte alltid givet att det är till barnets bästa att det 
gemensamma föräldraansvaret består efter en skilsmiissa. De erfarenheter 
som finns av gemensam v;lrdnad efter iiktenskapsskillnad ger vid handen att 
föräldrar ibland väljer denna form för att kringgå konflikter och motsätt
ningar. Dessa kommer fram först senare vid utövandet av det gemensamma 
ansvaret. Självklart går sådana obearbetade konflikter ut över barnet. 
Föräldrarnas bristande möjligheter att samarbeta kommer att drabba harnct. 
Om förslaget om automatiskt gemensamt föräldraansvar efter skilsmässa 
genomförs måste en regel tillkomma. som stadgar var barnet skall ho eller 
hos vilken av föräldrarna barnet huvudsakligen skall vistas. Detta för att 
undvika att gemensamt föräldraansvar tolkas som att barnet skall bo växelvis 
hos sina båda föräldrar. 

3. 4.17 Malmö sociala centra/nämnd 

Vidare föreslår utredningen den huvudregeln att det gemensamma 
föräldraansvaret automatiskt fortsätter iiven efter äktenskapsskillnad. såvida 
inte någon av föräldrarna yrkar att det skall upplösas vid domstol. Betänketid 
om 6 mänader i samband med upplösandct skall gälla även då föräldrarna 
inte iir gifta med varandra. Förslaget iir positivt och avsett ·att fä föräldrarna 
att betänka sitt ansvar gentemot harnet och att minska konflikten i samband 
med skilsmässa eller separation. 

3.4.18 Gotlands kommuns sociala centra/nämnd 

Det är tilltalande att man i lagförslaget önskar förstärka synsättet att 
gemensamt föräldraansvar skall vara det naturliga också efter en skilsmässa 
eller en separation. Detta behöver emellertid inte hindra att man ändå i 
samband med skilsmässa och separation kriiwr någon form av stiillningsta
gande från kontrahenterna till vad det fortsatta gemensamma ansvaret kan 
komma att innebiira. I konsekvens härmed anser vi att det hehiivs nitgon 
form av registrering av föräldrarnas önskan och hcslut. Om det gemensamma 
föräldraansvaret forsätter automatiskt. sä som man i lagförslaget tänker sig. 
torde det finnas risk för att föriildrarna frestas att "sopa problem under 
mattan". Enligt utredningen skulle ett av skälen för bibehållande av 
gemensamt föräldraansvar efter skilsmässa vara att värderingen av föriild
rarna som lämpliga eller oliimpliga och striden omkring harnen överhuvud
taget skulle vålla de allvarligaste motsättningarna mellan de vuxna. Vi har 
tvärtom intrycket att striden om barnen istiillet orsakas av föriildrarnas olösta 
konflikter. av smärtan vid en skilsmiissa och känslan hos en av parterna att 
vara "ratad". Risken iir stor att dessa olösta konflikter visar sig senare i 
samarhctssvärigheter kring harnet och kring umgänget. kanske liingt efter 
det att skilsmiissan iir ett faktum. Alla som arbetat med skilda par i den 

Bilaga 3 
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situationen vet vilken svår uppgift det iir att då börja röra i gamla siir. att Bilaga 3 
komma ät och bearbeta separationskrisen. I synnerhet om parterna vid det 
laget etablerat sig och kommit till ro i nya förht1llanden.Även om det är 
otiinkbart att alla föriildrar skall kunna erbjudas konfliktliisande samtal i 
samband med skilsmässa eller separation bör man på något sätt markera att 
det är viktigt att de stannar upp och verkligen inse att de har ett ansvar för 
framtiden. 

Vi ser iiven klara risker med att föräldrar tror att den gemensamma 
vårdnaden innebär att barnet skall '"delas .. mellan dem, vilket utredningen 
p{1pekar också varit fallet många gånger. Vi menar att vakt av en sådan 
ordning ofta utgår fri\n föräldrarnas behov av millimeterrättvisa och tröst 
snarare än från omsorgen om barnet. Vi tror att det oftast är mycket 
ogynnsamt för ett barn att inte ha en fast bostad och anser därför att det i 
samband med ett nytt lagförslag måste framkomma att gemensam vardnad 
kan föra med sig att barnet inte vet var det hör hemma, om man låter det i 
alltför stor utsträckning bo ömsevis hos båda föriildrarna. 

Alternativförslaget om gemensam värdnad mot den ena förälderns vilja 
anser vi klart olämpligt. 

I övrigt hänvisar vi till reservation b av Yvonne Hedvall. s. 179-182. 

3.4.19 Ludrika sociala ccmralnämnd 

Niir det gäller föriildraansvar i samband med äktcnskapsskillnad. föreslär 
utredningen en huvudregel. som innebär att det gemensamma föräldraan
svaret automatiskt fortsätter att giilla även efter äktenskapsskillnaden, om 
inte någon av makarna begär att det gemensamma föräldraansvaret skall 
upplösas. 

Om inte frågan om föräldraansvaret nödvändigtvis behöver ingå i 
skilsmässoprocessen. kan enligt utredningen ökade förutsättningar skapas 
för föräldrarna att göra upp i godo. 

Vi finner denna huvudregel viilbetänkt. Erfarenheten av nuvarande regler 
är att föräldrarna i tvistiga vårdnadsärenden. centrerar problemen kring sina 
egna upplevelser av prestigekamp etc .. varigenom barnet ofta kommer p{1 
mellanhand. ~iven om föräldrarna verbalt hävdar att de har barnens bästa för 
ögonen. 

En huvudregel av ovannämnda slag kan ocksa bidra till upplevelsen hos 
föräldrarna att de skiljer sig från varandra men inte f" än barnen. 

I dessa frågor iir den eftersträvade attitydförändring• :i på detta område av 
allra största betydelse. 

3.4.20 Sw11ska ko1111111mförh1111dct 

Utredningen föreslilr, att det gemensamma föräleraansvarct automatiskt 
fortsiittcr efter en separation eller skilsmässa. si'1vida inte någon av parterna 
begär att det gemensamma ansvaret skall upplösas. Sett ur barnets synpunkt 
är det självfallet iinskviirt att föriildrarna gemensamt tar ansvar för barnet 
iiven efter en separation eller skilsmässa. Verkli! heten ser dock vanligen 
annorlunda ut. Frlin barnpsykologiskt ht1ll har hiivdats. att gemensam 
vårdnad i m;\nga fall iir ett siitt för föriildrarna att g{1 förbi en konflikt som pii 
djupet best<lr. Det finns anledning anta, att föriildrarna i dessa fall inte kan 
samarbeta om barnet utan att barnet tvingas leva i en mycket konfliktfylld 
miljö. Denna risk ökar med den av utredningen föreslagna huvudregeln om 
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fortsatt gemensamt föräldraansvar efter skilsmässa eller separation. En Bilaga 3 
förälder som inte har ork och kraft att ta itu med konflikten försvagas 
ytterligare om den andre föriildern. som inte hor tillsammans med barnet. 
ständigt hävdar sin riitt att utöva sitt föräldraansvar. Styrelsen vill göra 
utredningen uppmärksam pi1 de risker för harnets utveckling som regeln kan 
innehära men ansluter sig ändå till utredningens huvudförslag. 

3.4.21 Tjänstemännes ce111ralorga11isation (TCO) 

Vidare föreslår utredningen att det gemensamma föräldraansvaret ska 
fortsätta även efter äktenskapsskillnad eller separation (gifta respektive 
ogifta föräldrar). Möjligheterna att fä gemensam vårdnad efter äktenskaps
skillnad har hittills utnyttjats i liten utsträckning (145 par 1977). 

Utredningen pekar på att en '"sådan ordning torde kunna hidra till att 
förstärka synsättet att gemensamt föräldraansvar skall vara det naturliga för 
föräldrar med gemensamma harn'". Bara om föräldrarna yrkar upplösning av 
det gemensamma ansvaret ska frf1gan upptas till prövning vid rätten. 
Gemensamt föräldraansvar förutsätter enligt huvudförslaget att föräldrarna, 
liksom för närvarande, är ense om att ha detta. TCO kan ,acceptera denna 
lösning men vill ändå peka på de prohlem som kan uppstä'.Människor som 
har för avsikt att skiljas eller separera hefinner sig vanligtvis i kris. 
Föräldrarnas kristillstånd drabbar också harncn. Bakom föräldrars till synes 
väl genomtänkta och planerade överenskommelser om föräldraansvar och 
ordnande av hoende för barnet/harncn kan ligga djupa konflikter och 
otillfredsställande förhållanden för barnet/barnen. TCO anser att utredning
ens förslag om ett fortsatt gemensamt föräldraansvar vid skilsmässa eller 
separation - när föräldrarna till synes är överens - tillgodoser föräldrarnas 
rätt men inte alltid barnens rätt. 

Om barnets rätt ska garanteras anser TCO att någon utanför familjen ska 
övervaka barnets bästa. Detta kan ske genom samarbetssamtal i linje med 
vad utredningen föreslår. Möjligheten till samarbetssamtal måste dock 
utsträckas så att kommunerna kan erbjuda detta till alla föräldrar som så 
önskar, inte bara i de fall dtir föräldrarna tvistar om föräldraansvaret. TCO 
vill poängtera vikten av att den som leder samarbetssamtalen också sätter sig 
in i familjens förhållanden och träffar barnet hemma. Vad som vidare är 
viktigt att beakta är de ekonomiska konsekvenser som en gemensam vårdnad 
innebär. Båda parter måste vara väl informerade om hestämmelserna. 

Alternativförslaget att domstol även ska kunna besluta om gemensamt 
föräldraansvar mot den ene förälderns bestridandc kan TCO inte accepte
ra. 

3.4.22 Centra/organisationen SACOISR. 

Se avsnitt 3.3.31 

3.4.23 Centerns Kvinnofiirbuntl (CKFJ 

Huvudregeln i betiinkandet att det gemensamma föriildraansvarct kvar
står vid en skilsmässa anser CKF vara riktig, och helt i linje med grund tanken 
att föräldrarna gemensamt har ansvar för harnen. 



Prop. 1981/82:168 128 

3.4.24 Folkpartiets hinnoförhund ( FPKi 

Huvudregeln bör också vara att det gemensamma föräldraansvaret skall 
fortsätta efter äktenskapsskillnad om föräldrarna är ense om detta. 

3.4.25 Sveriges adrokatsamjiuul 

Erfarenheten av de nu gällande lagreglerna visar att gemensam vårdnad 
om barn efter en skilsmässa mycket ofta innebiir en förlängning av 
skilsmässoproceduren med eljest onödiga konfliktsituationer. 

Bakom föräldrarnas övcn::nskommelse om gemensam vårdnad i en 
skilsmässas inledningsskede ligger mycket ofta rädsla för en långt utdragen 
plågsam vi'trdnadsutredning eller ekonomisk press. En utfästelse om ett 
generöst underhållsbidrag byts mot del i vårdnaden. När betänktetiden gi'ttt, 

·sam boendet upphört och pressen lättat, visar det sig ofta att någon 
överenskommelse om fortsatt gemensam vårdnad inte längre träffats. 

Enligt samfundets mening är det klart oliimpligt att föräldrar efter 
separation automatiskt skall ha gemensam vi'trdnad. Föräldrarna hör i 
samband med äktcnskapsskillnaden ta ställning till vimlnadsfrågan och har 
df1 möjlighet att välja gemensam vårdnad om samarbetet dem emellan är 
gott. Detsamma hör gälla betriiffande samboende som erhi'tllit gemensam 
vårdnad. 

Samfundet vill här i huvudsak ansluta sig till de synpunkter som framförts i 
särskilt yttrande av Yvonne Hedvall på s.180 ff i delbetänkandet och anser 
det angeläget att finna en lösning p[1 problemet att fastställa när samboende 
upphör och värdnadsfrågan för gemensamma barn skall prövas. 

En gemensam vårdnad som inte fungerar hör kunna upplösas på den ena 
förälderns begiiran utan angivande av skiil. 

3.4.26 S1wiges domareförhund 

Beträffande gifta föräldrar tillstyrker domareförbundet på skäl som 
anförts (s.74 ff) utredningens huvuäförslag att föräldrar också efter 
iiktenskapsskillnad skall ha gemensamt föräldraansvar för sina barn savida 
inte någon av dem begär att det gemensamma ansvaret skall upplösas. Det är 
förbundets bestiimda mening att en förutsiittning för gemensamt ansvar 
rnäste vara att föräldrarna iir överens härom. Det iir svart att föreställa sig att 
alternativet med gemensamt föräldraansvar mot ena förälderns önskan 
skulle kunna lända barnet till gagn. 

3.4.27 S1·enska Uikaresiillskapet 

Läkaresällska~)et önskar också framhålla i fråga om gemensamt föräldra
ansvar efter skilsmässa eller separation. det orimliga i vissa barns boende 
omväxlande hos den ene och den andre föräldern som ett resultat av ett 
extremt rättvisckrav fran de vuxnas sida. I dessa situationer har barnets 
behov av kontinuit.:t i hllcnckt. kamratsamvaro m m ej tillräckligt tillgodo
setts. 

Bilaga 3 
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3.4.28 Föreningen Kommunal- och landstingsanställda familjerådgi1'are Bilaga 3 
(KLFR) 

Enligt vi'1r uppfattning bör möjligheten för föräldrar att ha gemensamt 
föräldraansvar även efter skilsmässa resp separation finnas kvar. Vi kan dock 
inte ansluta oss till att fortsatt gemensamt föräldraansvar automatiskt skall 
gälla om ingen av föräldrarna begär annat. 

Vår erfarenhet vid familjerådgivningcn är att vi ofta möter föräldrar som 
kortare eller längre tid prövat gemensam vårdnad och funnit att den inte 
fungerar. Att välja gemensam vårdnad är många gånger att följa minsta 
motståndets lag och därigenom undvika att bearbeta såväl scparationskrisen 
som att ta ställning till viktiga frågor för barnet. Detta har inneburit att man 
täckt över konflikter och motsättningar som sedan spelats ut över barnet vid 
de oundgängliga praktiska besluten i det gemensamma föräldraansvaret. 

Vårt förslag iir helt i linje med den reservation Yvonne Hcdvall gjort och 
går ut på att man tar ställning till föriildraansvaret i samband med separation. 
Väljer man gemensamt föräldraansvar skall anges vem som skall ha den 
huvudsakliga vården d. v. s. hos vem barnet skall vara kyrkoskrivet och hur 
umgänget med den andre föräldern skall fungera. Härigenom ställs krav på 
föräldrarna att tänka igenom det praktiska innehållet i gemensamt föräldra
ansvar och ge eventuella motsättningar och konflikter möjlighet att komma 
fram och bli föremål för bearbetning på ett tidigt stadium. Det är framför allt 
barnet som far illa av obearbetade konflikter mellan föräldrarna. 

3.4.29 Delegationen för familjerådgivning 

Konsekvensen av den ovan framförda ståndpunkten blir att huvudregeln 
med det gemensamma föräldraansvaret automatiskt fortsätter även efter en 
separation- äktcnskapsskillnad. såvida inte någon av makterna begär att det 
gemensamma ansvaret skall upplösas. 

3.4.30 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Alternativförslaget 5.2.5.3 där förälder mot sin vilja kan bli föräldraan
svarig anser vi helt förkastligt, dä det skulle förändra en god intention till 
pappersparagraf utan innehåll. 

3.4.31 Föreningen BRIS - Barnens Rätt I Samhället 

Upplösning av gemensamt föräldraansvar - talerätt för barnet 

Utredarna ser föräldrarnas önskemål om att efter en skilsmässa ha fortsatt 
gemensamt föräldraansvar som ett uttryck för att de verkligen kan samarbeta 
i frågor som rör barnet. BRIS delar inte denna uppfattning. 

En jämförelse med förmyndarinstitutet visar att i FB 12 kap görs inga 
inskränkningar för den händelse att föräldrarna skulle vara överens och 
därmed kapabla att handla i enlighet med barnets bästa. När det gäller den 
ekonomiska förvaltningen åt barn som förvärvar egendom överstigande 2 ggr 
basbeloppet är lagstiftarna mycket måna om att renodla barnets intressen. 
BRIS anser att det är hög tid att prioritera barnets känslomässiga 
förvaltning. 

Enligt vår erfarenhet har den nya möjligheten till gemensamt föräldraans-

9 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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var efter skilsmässa ofta utnyttjats på ett felaktigt sätt. Det är vanligt att Bilaga 3 
föräldrarnas juridiska ombud förordar gemensam vårdnad för att låta dem 
slippa den påfrestning som vårdnadsutrcdningcn och domstolsprövningcn 
innebär. Enligt vårt förmenande skjuts då endast problemen på framti-
den. 

Gemensamt föräldraansvar innebär att föräldrarna skall kunna samråda i 
alla frågor av vikt för barnet. En obearbetad skilsmässokonflikt gör dem 
sällan istånd till detta. Svåra störningar i föräldrarnas samarbete är att 
förutse, vilket kan bli mycket konfliktskapande för barnet. Vi anser därför 
att det är av största vikt att barnet iiven här har talerätt och ett ombud som 
enbart ser till dess bästa. 

BRIS vill förorda att socialnämnden åläggs att göra någon form av 
utredning i samtliga skilsmässor där barn berörs för att utröna om 
föräldrarnas överenskommelse om föräldraansvaret verkligen är förenligt 
med barnets bästa. Utredningen kunde exempelvis gå till på det sätt som 
föreslås i avsnittet 7.2.1. angående oklara fall. 

Vad beträffar barn till sammanboende. icke-gifta-föräldrar med gemen
samt föräldraansvar ansluter vi oss till förslaget i Yvonne Hcdvalls 
reservation att ge alla barn en likvärdig behandling vid skilsmässa resp. 
separation mellan föräldrarna. Barnets bästa bör vara utgångspunkten, inte 
föräldrarnas civilstånd. 

3.4.32 Fredrika-Bremer-Förbundet 

Vi vill ej tillstyrka att domstol skall kunna besluta om gemensamt 
föräldraansvar mot den ene förälderns bestridande utan menar att bestäm
melsen om betänketid för upplösande av gemensamt föriildraansvar ger 
parterna tid att enas om det är möjligt. 

3.4.33 F. ordföranden i upplösta föreningen Nike 

Utredningen om Barnets rätt har som målsättning uppenbarligen att i 
första hand söka minska konflikter för barn - inte minst vid och efter 
skilsmässa. 

Man utgår därvid ifrån. att man med nya lagar skall kunna styra människor 
emot ett ökat hänsynstagande och en ökad respekt i lägen. iiven där man 
bryter upp. därför att det brister inom dessa områden! Minskat ansvarsta
gamle och ökat våld i samhiillet, samt att männen inte alls ställer upp inom 
familjerna som man förutsatt. kommer göra utredarnas förslag till en utopi. 
Alternativt kommer man istället skapa konflikter mellan vuxna och barn. 
eftersom förslagen inte är verklighetsförankrade. 

l många fall. där vårdnaden givits till fadern. kommer barnen till modern 
och ber om hjälp; att få mat eller sina kläder lagade. att få sova över natten 
för att pappa är borta, ja. t. o. m. ber att fä komma hem. Pappa följer inte 
med på föräldramötet. barnen får sköta städning och matinköpen och 
hemmet fungerar helt enkelt dåligt - helt enkelt därför att man i 
vårdnadsutrcdningen utgått felaktigt ifrån att fäder klarar barn lika bra som 
mödrar. Eftersom klara undersökningar bekräftar att fäderna högst ovilligt 
biträder i hemmet under äktenskapets bestånd, sä torde man fortsättningsvis 
bli tvungen att undersöka detta. innan man överväger allmiingiltiga skäl om 
föräldrars lika lämplighet. "Barnets rätt" utgtir felaktigt ifrän att barn 
generellt skulle behöva mer av sina fäder och att mödrar mer eller mindre är 
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ett hinder. Detta iir icke korrekt. Det är fler fäder som vänder sina barn Bilaga 3 
ryggen - iin det finns barn som vänder sina fäder ryggen och detta är ytterligt 
väsentligt. Mödrarna spelar en tämligen liten roll. men den har likaledes 
felaktigt uppförstorats. 

Vad kommer man då fram till'! Jo. hf1da föräldrarna skall enas om barnens 
villkor i delat föräldraansvar. Vem skall övervaka att så sker? Vad händer om 
den ene undandrar sig ansvaret - som nu sker i de flesta familjer? Skall det 
utdömas straff och har skilda föräldrar skyldighet att hålla öppen telefonlinje 
mellan sig? Som bekant har många kvinnor pf1 grund av telefonterror efter 
skilsmässa nödgats hålla sig med hemligt telefonnummer. 

.Tag är faktiskt inte ute för att generalisera. utan för att varna för ett 
utökande av de mesta flagranta missförhällanden, som redan nu råder. 
Barnen kan ju komma att leva under fortsatt press, med träta över sina 
huvuden om inte skilsmässan fär fungera som den befrielsemöjlighet som den 
är i manga familjer. Just därför att man inte klarade att dela ansvaret. Nu 
föreslår man att förälder inte får lov fatta beslut om barnets intressen och 
behov, utan att höra den andres mening. Ett otroligt förslag! 

Man vet ju uppenbarligen ingenting om. hur föräldrar kan uppträda, när 
de tror sig kriinkta i sina heliga juridiska rättigheter. Vilka möjligheter till 
öppna och barnfientliga konflikter skapas ej, om den frånvarande föräldern 
vill ha utrett om ett beslut angående barnet bort invänta hans ankomst eller 
hörande. Hänsyn till barnet skall ju vara barns rätt. 

Var finns tonåringarnas tragedier i utredningen, och var finns problemen 
som uppst6r. sedan samhället med nya äktenskapsregler breddat möjlighe
ten att byta partner? 

- - - (se avsnitt 4.43 ) - - -

Idag sitter domstola! och söker övertala - särskilt kvinnor - att gå med på 
gemensam vårdnad. Varför gör man det? Ofta blir det i praktiken fyra som 
skall "enas" omkring barnen, niir det redan är svårt med två. Går förslaget 
igenom. måste man inför domstol bevisa förälders olämplighet för att slippa 
de kanske olidliga förhållanden som var skäl till skilsmässan. Ständiga bråk 
framför barnen kan ju bara förnekas av motparten. Vill man verkligen 
återinföra bevisskyldigheten om skuld - men nu i föriildrabalken? 

Vi lever i ett samhälle med män som i hela världen ökar sin benägenhet att 
tillgripa våld för att lösa sina problem. Även inom familjen ökar denna 
bcniigenhet- kvinnomisshandel och viildtäkter ökar och det talar sitt tydliga 
språk. Männen hotar med ytterligare våld om man anmäler för att få bevis. 
En utredning om familj och barn kan inte bortse från dagens faktum. Det 
mäste betecknas som aningslöst att inte observera kvinnors ofta dagliga 
dilemma inom hemmets fyra väggar idag. Eller åtminstone omnämna 
fenomenet. Vi mi\stc alla inse att eftersom ingen kan leva med en våldsman i 
liingden. sa kommer med logisk följd kunna konstateras att det finns fler 
problemmän bland de frånskilda än bland gifta män, liksom missbrukare. 

Ändock andas utredningen en luft som vädrar mäns krav så är det även 
inom familjen. Barns rätt tolkas nu som rätten att vårdas av eller umgås med 
(vanligen) fadern. Men är det alltid så säkert att denna rätt är barnets? Se på 
viildet och se på det bristande intresse som fäder visar i hemmen. 
Verkligheten är inte alls som den beskrivs och de svidande problem som inte 
precis beror på missbruk, men som ingen initierad kan förneka. de tar man 
hara inte upp. Vägran till umgängesrätt är som sägs tidigare tämligen liten. 
det visar tabellerna. Utredarna synes ha fått sig problemet förelagt av starka 
krafter. 
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- - - (se avsnitt 4.43) - - -

Avslutningsvis betonas värdet av "gemensam vårdnad" förutsatt att den 
bygger på föräldrars e11iga och stabila vilja att samarbeta. God medlare 
modell Öberg kommer säkert kunna åstadkomma mycket gott i mån av 
resurser i tidiga och ej alltför negativa lägen. Maktsökande och svaga 
föräldrar som paras ihop genom en falsk motivation om barns rätt klarar inte 
gemensam vårdnad utan konflikter. Säkert har en överskattning av ett sådant 
instituts positiva värde råkat få den felaktiga beteckningen Barnets rätt. 
Effekten kan bli den rakt motsatta. 

3.5 Överflyttning av föräldraansvaret till någon annan än en förälder 

3.5.1 Göta hovrätt 

Utredningens förslag (5.2.6.2) om överflyttning av vårdnaden, om 
förälder är olämplig som vårdnashavare på grund av missbruk eller 
försummelse, innebär i förhållande till gällande rätt en utvidgning av 
bestämmelsens tillämpningsområde, vilket i och för sig kan godtagas. 
Hovrätten vill dock förorda, att kravet i BFB 6: 14 skärps något i förhållande 
till förslaget, på så sätt att föräldraansvarig skall vara 11ppe11bart olämplig att 
ha föräldraansvar för barnet, för att överförande av föräldraansvaret skall 
komma till stånd. Mot denna bakgrund kan man dock ifrågasätta behovet av 
den föreslagna bestämmelsen i BFB 6:15 2 p (5.2.6.3). De exempel som 
utredningen lämnar på när bestämmelsen kan komma till användning är vagt 
utformade. Även om bestämmelsen enligt utredningen bör tillämpas med 
stor urskiljning, kan man inte frigöra sig från tanken att bestämmelsen kan 
komma att missbrukas. Hovrätten ifrågasätter därför nödvändigheten och 
lämpligheten av denna bestämmelse. 

3.5.2 Kammarrätte11 i Stockholm 

Kommitten föreslår att talan om överflyttning av vårdnad vid fall av 
missbruk och försummelse från vårdnadshavare i fortsättningen bl. a. skall 
kunna tas upp av förälder som inte har del i vårdnaden. F. n. kan sådan talan 
endast föras av barnavårdsnämnd. 

Kammarrätten sätter i fråga om tillräckligt praktiskt behov föreligger av en 
sådan ändring. 

I betänkandet föreslås att vårdnad skall kunna flyttas över från föräldrarna 
till annan som barnet bor hos utan att vårdnadshavarna kan klandras för 
misskötsel. Härvid hänvisas till den situationen att ett barn efter många 
trygga år i fosterhem förs tillbaka till biologiska föräldrar som barnet inte alls 
känner. 

Det är givetvis inte lämpligt att ett barn försätts i en sådan situation som har 
sagts nu. Kammarrätten håller emellertid före att kommitten inte tillräckligt 
har penetrerat i vilka andra lägen den föreslagna regleringen kan bli 
tillämplig. Denna kan medföra att exempelvis den vårdnadshavare, som 
under sjukdom behöver bistånd med barntillsyn, tvekar att begära hjälp 
enligt 31 § barnavårdslagen (1960:97). Detta gäller så mycket mera som det i 
motiven uttalas att avsikten med bestämmelsen är att förbättra möjligheter
na för fosterföräldrar till en framtida adoption. Det sägs visserligen också att 
någon rädsla för att förlora vårdnaden och eventuellt se barnet bortadopterat 
inte behöver hysas av den förälder som håller god kontakt med sitt barn 

Bilaga 3 
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under fosterhemsvistelsen. Bilaga 3 
Det kan emellertid inte uteslutas att möjligheterna till en sil.dan kontakt 

sahoteras. På skäl som har anförts nu avstyrker kammarrätten det aktuella 
förslaget i den utformning som det har getts i betänkandet. Under alla 
omständigheter är den aktuella bestämmelsen för allmänt utformad. Den 
återhällsamhet som anhefalls i motiven kommer inte till uttryck i författ
ningstexten. 

Kammarrätten är ense med kommitten om att det hör ankomma på 
domstol att pröva vem vårdnaden i fortsättningen skall tillkomma när 
wlrdnadshavare har adidit. Det uttalas emellertid i motiven att förhållan
dena i vissa fall kan vara sådana att det ter sig mindre lämpligt att kvarlevande 
föriilder erhåller vårdnaden. 

Härvid pekar särskilt på fall där denne tidigare inte har haft någon kontakt 
med och visat ringa intresse för barnet. Det kan inte uteslutas att den 
efterlevande föräldern på grund av misshälligheter med den andre har 
hindrats från att halla kontakt med och dokumentera sitt intresse för barnet. I 
en sädan situation har naturligtvis de indicier som kommitten har anfört 
mindre tyngd i vårdnadsfrågan. 

Om den föreslagna författningstexten: 

6 kap. barn- och föräldrabalken 

Bristande överensstämmelse råder mellan /5 § och motiven till bestäm
melsen. Det framgår sålunda inte av författningstexten att bestämmelsen 
avses bli använd med stor restriktivitet. 

Bestämmelsen i 19 § hör omformuleras och införas i en särskild paragraf 
efter 8 §. förslagsvis med följande lydelse: Om vissa inskränkningar i 
vårdnaden stadgas i lagen ( 1980:00) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. 

3.5.3 Stockholms tingsrätt 

Vad utredningen i övrigt anfört i anslutning till 12-15 §§ och mot 
utformningen av dessa lagrum har tingsrätten ingen erinran. 

Niir det giiller föräldraansvaret efter dödsfall kan det enligt tingsrättens 
erfarenhet förekomma fall. där det vore önskvärt att rätt förelåg för barnet 
närstående person - exempelvis styvförälder eller annan som haft gemen
samt hem med den avlidne ensamt föräldraansvarige - att göra ansökan 
direkt till rätten beträffande föriildraansvaret. Tingsrätten vill därför förorda 
att kretsen av talcberiittigade enligt 16 § 2 st utsträcks till att omfatta även 
''annan som har nära anknytning till barnet". 

3.5.4 .~la/mö tingsrätt 

De föreslagna reglerna om överflyttning av vårdnaden vid missbruk eller 
försummelse förefaller enligt tingsrättens mening betänkliga såtillvida som 
kriterierna för det längtgt1ende ingripande det här är fråga om synes 
påfallande vagt angivna. 
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3.5.5 Lii11srätte11 i Stodwlms län 

Beträffande härefter utredningens förslag om överflyttning av föräldraan
svaret på grund av missbruk eller försummelse hos den ansvarige kan 
länsrätten ej ansluta sig till förslaget. Detta innebär bl. a. att socialnämnd hos 
rätten kan yrka överflyttning av ansvaret från olämplig förälder även om 
bristerna hos denne inte medför fara för barnets hälsa eller utveckling. I lär 
avsedda brister är en förutsättning för att nämnden enligt nuvarande 
lagstiftning skall fä omhänderta barn för samhällsvård. I huvudsak samma 
omständigheter föreslås vara en förutsättning för tillämpning av lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga (prop. 1979/80: 1). Socialnämnd bör 
enligt länsriittcns uppfattning ej ha möjlighet att i det särskilda fallet välja om 
den vill tillämpa vårdlagstiftning eller yrka överflyttning av föräldraansvar. 
Uinsrätten anser därför att den ur föräldrasynpunkt mera drastiska t1tgärden 
att överflytta föräldraansvaret bör komma ifråga endast i fall av grovt 
missbruk eller grov försumlighet från den ansvarigcs sida särskilt med tanke 
på att syftet med samhällsvården skall vara au så långt möjligt skapa 
förutsättningar för den unge att atcrknyta gemenskapen med familjen under 
trygga förhållanden. Beträffande föreslagen utvidgning av talerätten kan skäl 
ej anses ha förebragts som motiverar utvidgningen. På grund av vad sålunda 
anförts anser länsrätten att nu gällande lagstiftning beträffande överflyttning 
av vårdnad enligt 6 kap. 9 * föräldrabalken skall kvarstå oförändrad. 

3.5.6 Länsrätten i Göteborgs och Bohuslän 

Länsrätten delar utredningens förslag och vill- i likhet med utredningen -
särskilt framhålla att den föreslagna möjligheten att föra över föräldraan
svaret på annan än förälder. även om föräldrarna inte har misskött 
föräldraansvaret. miistc tillämpas med stor försiktighet. 

3.5. 7 Socialstyre/sen 

Missbruk eller försummelse vid föräldraansvarets utövande 

Enligt gällande rätt krävs grovt missbruk. grov försummelse eller eljest 
fara för barnets utveckling för att förii!drar skall kunna fråntas vårdnaden. 
Utredningen föreslår att det skall räcka med "missbruk eller försummelse" 
och slopar grunden "eljest fara för barnets utveckling". I utredningen sägs att 
missbrukar eller försummar någon av föräldrarna påtagligt sitt föräldraans
var torde i de flesta fall föreligga risker för barnets utveckling. Utredningen 
menar också att förslaget skapar större möjligheter att frånta olämplig 
förälder föräldraansvaret. Socialstyrelsen ifrågasätter om det föreslagna 
stadgandct verkligen täcker alla de situationer där indikationen "eljest fara 
för barnets utveckling" nu är tillämplig. Då styrelsen inte vill se någon. 
uttunning av barnets rättsskydd. föreslår styrelsen att denna grund får stä 
kvar. 

Annat missförhållande vid föräldraansvarets utövande m. m. 

Utredningen har infört en ny grund för överflyttande av föräldraansvaret. 
nämligen att barn varaktigt bor hos annan iin den som har föriildraansvan:t 
för barnet. Som exempel niimner utredningen den situationen när barn 
vistats lång tid i fosterhem och föräldrarna under denna tid inte h[11lit kontakt 

Bilaga 3 
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med harnet. Socialstyrelsen anser det viirdcfullt. att möjlighet införs att Bilaga 3 
överflytta det riittsliga föräldraansvaret för barn p<'t de personer som i 
praktiken fungerar som barnets föräldrar. 

Med nuvarande ordning kan emellertid fostcrföriildrar som förordnas till 
föräldraansvariga inte uppbära någon fosterlön. Barnet kan nämligen i ett 
sf1dant fall inte vara omhändertaget för samhällsvård. Utredningen har också 
uppmiirksammat detta hinder för fostcrföräldrar att kunna åta sig att bli 
föräldraansvariga för barn som är omhiindertagna för samhällsvård och 
angett att de avser att senare återkomma till denna fråga. 

Socialstyrelsen får emellertid peka på, att i elen föreslagna socialtjänstla
gen (SOL) liksom i lagen om vård av unga (LVU) frågan om ersättning till 
personer, som tar hand om andras barn, inte är direkt kopplad till det 
förhållandet att ingripande har skett med stöd av LVU. SOL och LVU kan 
därför inte anses lägga hinder i vägen att uthctala ersättning till den som tar 
hand om annans harn, även om vederbörande förordnas till föräldraansvarig 
för harnet. Genom införande av SOL och L VU torde den av utredningen 
väckta frågan bli löst. · 

Den nya hestämmelsen har betydelse även för en annan grupp barn, 
nämligen dem som invandrar till Sverige utan sällskap av sina föräldrar. Före 
lagändringen 1977 fanns en möjlighet att få vårdnaden överflyttad på annan 
om vårdnadshavare till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak för 
längre tid var förhindrad att delta i vårdnaden. Som skäl för att denna grund 
slopades angavs att sådant förhållande i vissa fall torde kunna anses utgöra 
grov försummelse vid vårdnadens utövande och på det sättet åberopas som 
grund för att vederbörande skulle fråntas vårdnaden. Lagstiftaren förbisåg 
då emellertid de situationer hiir avses och som blir allt vanligare. Föriildrarna 
har kanske vetskap om att barnet hefinner sig i en trygg miljö, t. ex. hos 
släktingar. Det kan då knappast anses att föräldrarna försummat sitt 
vårdnadsansvar. Vårdnaden kan därför med nuvarande lagstiftning inte 
fråntas dem och anförtros åt en för harnet i den aktuella situationen 
lämpligare person. M.ed den av utredningen föreslagna bestämmelsen 
öppnas emellertid möjlighet, att lägga föräldraansvaret på den person hos 
vilken barnet vistas. utan att barnets biologiska föriildrar varit försumliga 
eller missbrukat föräldraansvaret. 

Se även avsnitt 3.1. 7 om att förordna två utomstående personer till 
vårdnadshavare för barnet. 

3.5.8 Länsstyrelsen i Stockholms liin 

En helt ny bestämmelse föreslås i 15 ~- Enligt denna skall föräldraansvaret 
kunna flyttas över p~1 annan persern om barnet varaktigt bor hos annan än den 
som har föräldraansvaret, även om missförhttllande enligt 14 * inte förelig
ger. Vidare skall föräldraansvaret kunna överflyttas från de biologiska 
föräldrarna iiven i andra fall om "synnerliga skäl" föreligger. 

Paragrafen avses vara tillämplig pä harn som bott lång tid i fosterhem. Den 
avses också vara tillämplig när det kan finnas skiil för ett barn att slippa 
inflytande fr[m sina föräldrar. 

Länsstyrelsen är inte beredd att tillstyrka detta förslag. I stället förordas en 
förstirkning av hestiimmclserna om förbudet mot skadliga fosterbarnsför
fl ytt ni n ga r. 

Niir det giiller iindringar av föriilclraansvaret pä grund av "synnerliga skäl" 
ansa länsstyrelsen att en sädan bestiimmelse lätt kan komma att missbrukas. 
Barn har inte den mognad som behiivs för att inse konsekvenserna av 
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överflyttningen. Det finns i regel andra utvägar att lösa de problem som kan Bilaga 3 
uppstå. 

I utredningen uttalas att det kan vara lämpligt att föräldraansvaret skall 
kunna flyttas över på fosterföräldrar gemensamt. Länsstyrelsen kan inte dela 
detta synsätt. Även om reglerna ändras, så att fosterföräldrar som har 
föräldraansvar skall kunna få såväl fosterlön som stöd m. m. inom ramen för 
fosterbarnsverksamheten, vore det enligt länsstyrelsens mening olämpligt att 
fosterföräldrar får föräldraansvaret. Om de biologiska föräldrarna finns i 
livet, vilket är fallet i utredningens exempel, kan onödiga konflikter uppstå, 
som inte är till gagn för barnet. Risk finns också att motståndet från föräldrar 
till att barn placeras i fosterhem kan komma att öka. Flera andra skäl kan 
anföras mot detta förslag. 

Reservation av ledamöterna Hallerby, Lundc och Nilsson: 

Avsnitt 3.5.8, andra - femte styckena ersätts med följande. 

Att föräldraansvaret i vissa situationer skall kunna flyttas över från 
förälder till annan person utan att föräldern i och för sig är olämplig torde 
skapa större trygghet, t. ex. i sådana fall där barn vistats länge i fosterhem. 
Förhoppningsvis minskar därmed tragiska och för barn obegripliga föränd
ringar och brytningar av relationer till andra vårdare än föräldrar. 

Länsstyrelsen tillstyrker därför utredningens förslag. 
Med nuvarande regler kan fosterföräldrar som har föräldraansvar inte få 

fosterlön. Om den föreslagna Socialtjänstlagen (SOL) genomförs liksom 
Lagen om vård av unga (L VU) försvinner också detta hinder. 

3.5. 9 Barnavårds konsulenterna i landet 

Det är ur många synpunkter önskvärt att överflyttning av föräldraansvaret 
kan ske till annan, som ger barnet varaktig vård eller av andra synnerliga 
skäl. Det är tillfredsställande att fosterföräldrars ställning stiirks och att 
barnets trygghet hos psykologiska föräldrar skyddas. Man måste dock vara 
på sin vakt att inte någon form av "rörligt föräldraansvar" uppkommer 
genom praxis. Om föräldraansvaret överflyttats från biologiska föräldrar till 
annan, måste största möjliga restriktivitet iakttas för dem att återfå 
föräldraansvaret. I§ 19 BFB föreslås. att förändring av föräldraansvaret kan 
ske enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Här 
finns inte klart angivet i utredningen om BFB:s lagregler är tvingande i 
förhållande till L VU. Ett förtydligande i lagförslaget måste ske angående 
detta. 

3.5.10 Barnal'årdskonsule11ten i Jämtlands län 

Utredningen föreslår att förutsättningarna för fråntagande av föräldraan
svaret vid missförhållanden skall modifieras i förhållande till gällande rätt. 
Ändringarna syns i sak vara av tre slag. För det första behöver inte 
missbruket/försummelsen enligt utredningens förslag vara grov. För det 
andra vill utredningen lägga tonvikten vid olämpligheten hos den föräldra
ansvarige snarare än vid missbruket/försummelsen som sådant. För det 
tredje försvinner den allmänt hållna formuleringen - "eller innebiir hans 
deltagande eljest fara för barnets utveckling-". 

Jag ansluter mig till utredningens förslag att vilja skapa större möjligheter 
att frånta olämplig förälder föräldraansvaret. men jag anser att det finns 
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oklarheter i förslaget och har vissa invändningar. Bestämmelsen i BFB 6: 14 Bilaga 3 
biir ses i relation till L VU 1: 1. Utredningen gör hiir endast ett kort 
omniimnande av ett uttalande av socialutredningen i dess slutbetiinkande 
SOU 1977:.+0. Kopplingen borde enligt mitt förmenande ha analyserats 
noggrannare och dessutom borde man med fördel istiillet ha relaterat till 
prop. 1979/80: 1 då denna innebar en viss förskjutning betriiffande förutsiitt-
ningar för beredande av vård jml L VU. Utredningens förslag kan innebära 
att förutsättningarna för fråntagande av föriildraansvarct hlir ungefärligen 
jämbördiga med förutsiittningarna för vard jml l.VU 1: 1. Detta förhållande 
föranleder tveksamhet. dtersom det förstnämnda väl måste anses vara det 
mest ingripande. En kvalitetsskillnad i rekvisiten är enligt min mening 
påkallad. ' 

Utredningens förslag att skära bort sista ledet av fråntaganderekvisiten i 
FB 6:9 skulle kunna fä negativa konsekvenser. Förslaget i BFB 6: 14 utesluter 
ju fråntagande i de fall olämpligheten har annan grund än missbruk/ 
försummelse av föräldraansvaret. Därigenom minskas regelns skyddseffekt. 
Detta synt:'s ej överensstämma med utredningens syfte. Kan man anse att 
BFB 6:14 tillsammans med BFB 6:15 täcker sista ledet i fråntaganderekvi
siten i nuvarande FB 6:9'! 

När det gäller barn som vistats länge och rotat sig i ettfosrerhem skall man 
enligt utredningens förslag BFB 6: 15 kunna överflytta föräldraansvaret till 
fosterföräldrarna. Jag är helt överens med utredningens resonemang i denna 
fråga och vill kraftigt understryka att det finns många exempel på att 
överflyttning av ett fosterbarn från fosterhem till föriildrarna inneburit stor 
otrygghet och känslomässiga störningar hos barnet. Både Bvl. och komman
de socialtjänstlag med LVU styrs av den starka föriildrarätten och ger ej 
tillräckligt skydd för fosterbarnen som ofta lever i stor osäkerhet inför sin 
framtid och som inte så sällan vill ha garantier för att få stanna hos sina 
fosterföräldrar. vilka de många ganger betraktar som sina psykologiska 
föräldrar. Den känslomässiga kontakten mellan barnet och fosterföräldrarna 
måste naturligtvis tillmätas stor betydelse vid bedömningen i dessa fall. 

Jag förutsätter att en överflyttning av föräldraansvaret till fosterföräldrar
na innebär att samhällsvård jml * 25 a BvL. § 31 BvL och vård jrnl L VU 1: 1 
upphör då grunder ej kvarstår. men hur skall samhiillsvård jml 25 b BvL, 
l. VU I :2 ses i förhållande till förändringen av föräldraansvaret. Der anses ej 
vara förenligt med gällande bestiimmclser i BvL att ett barn. som iir 
omhändertaget för samhiillsvård, sammanbor med sin vårdnadshavare. I 
sådana fall måste samhällsvården upphöra. Möjligen kan kommande L VU 
medge en viss kombination av vård jml L VU och vistelse hos vårdnadsha
varen. Kopplingen mellan BFB och BvL. L VU borde även på denna punkt 
bli föremål för en analys. Kommer en förändring av föräldraansvaret att 
innebära att man fråntar de biologiska föräldrarna möjlighet att begära 
omprövning av eventuellt beslut om samhiillsvård. L VU. dlt detta är ytterst 
angeläget för att barnen ej skall oroas av tiita utredningar och omprövning
ar? 

Jag förutsätter att de biologiska föräldrarna endast kan begära att återfö 
föräldraansvaret. men fär vi dessa gränser klargjorda genom textens 
utformning? Om dessutom de biologiska föräldrarna t. ex. har kvar sitt 
förmyndarskap för barnet har de också jml FB 13: 1 att "'sörja för 
myndlingens person··. Vad innebiir det i dösa fall'! 

Jktriiffande den föreslagna texten i BFB 6: J 6 2 st vill jag ansluta mig till att 
domstolen skall pröva om det iir förenligt med barnets biista att föräldraan
svaret överförs pt1 den ijterlaandc jiiriildem, men att man i inte alltför fä fall 
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får anta att det är biittre för barndatt annan t. ex. styvföräldern förordnas Bilaga 3 
som föräldraansvarig. Även i dessa fall iir det viktigt att påtala behovet av en 
nyanserad helhetsbedömning av barnets situation, och att inte utgå ifrån att 
barnet alltid för det biist hos sin biologiske förälder. 

3.5.11 Uppsala universitet, juridiska fakultetsniimnden . 
I 6 kap 14 och 15 *·~ föreslår utredningen något vidgade möjligheter att 

överflytta vårdnaden från de biologiska föräldrarna jämfört med vad som 
f. 11. gäller. Fakultctsniimnden har i och för sig förståelse över att det kan vara 
lämpligt med hänsyn till barnets bästa att tillskapa sådana möjligheter. 
Emellertid iir det enligt nämndens mening här frt1ga om ett spörsmal vilket 
inte enbart kan avgöras med hänsyn till barnets bästa utan även de biologiska 
föriildrarnas intresse av att inte varaktigt bli fri'mtagna vårdnaden över barnet 
kriiver hänsynstagande. Som framgår av utredningens motiveringar (s 76 ff) 
får här göras nyanserade avvägningar. Dessa hiinsyntaganden kommer 
emellertid dåligt fram i lagtexten. som i fråga om de berörda paragraferna 
blivit för oprecis. I 18 *ges visserligen den allmänna ledstjärnan för rättens 
prövning av frågor om ändring i vårdnaden, att rätten skall besluta efter vad 
som är förenligt med barnets bästa. Niir det gäller att fräntaga de biologiska 
föräldrarna vårdnaden iir emellertid denna allmänna riktpunkt inte tillräcklig 
enligt fakultetsniimndens mening. Allmänt sett kan det ocks{1 om den 
föreslagna 18 *sägas att den betraktad som lagregel är egendomlig. eftersom 
den blott innehaller ett fristående rekvisit. 

Vad förslaget till 14 *beträffar, delar fakultetsnämnden den uppfattning 
som kommer till uttryck i motiven (s 77) att det är den visade, bestående 
olämpligheten hos en förälder. som bör vara avgörande för tillämpningen. 
Kravet på bestående olämplighet bör lämpligen komma till uttryck i 
lagtexten. 

Även om det, pi\ sätt som föreslagits genom 15 *·ibland kan vara lämpligt 
att vårdnaden för barn överflyttas till fosterföräldrar eller andra personer. 
även om de biologiska föräldrarna inte är oliimpliga som vårdnadshavare, 
måste denna lösning tillgripas med stor försiktighet. Just på denna punkt 
finns det anledning att ta hänsyn till de biologiska föräldrarnas intresse att 
inte mista sitt barn. Lagtexten i den föreslagna 15 * är enligt nämndens 
mening alltför liberal till överflyttningsmöjligheten: saken blir heller inte 
tillfredsställande belyst om det allmiinna uttalandet om hänsyn till barnets 
biista enligt 18 * dras in i bedömningen. Frågan är om inte möjligheten att 
överflytta vårdnaden till fosterföräldrar bör begränsas av ett krav på att 
fortsatt vårdnad av de biologiska föräldrarna iir olämplig med hänsyn till 
barnets bästa. 

3.5.12 Högskolan i Örebro 

Ö v e r f ö r a n cl e a v f ö r ii 1 cl r a a n s v a r e t f r {1 n · · o 1 ii m p 1 i g a · · 

föräldrar 

Samordning med sociallagstiftningen 

Utredningen föresl{1r att 1-1 *skall uppta en regel 0111 att riitten skall kunna 
förordna att föriildraansvarct överflyttas fr[m "o\ii111pliga" föriilclrar till 
annan person. Det fra111httlls (sid 77 f) att avgörande för fr{1gan 0111 
föriilclraansvarig ska skiljas frän föräldraansvaret miiste vara om föriildern 
visat oliirnplighet som föriildraansvarig som kan antas vara bestäende. Oc 
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situationer av .. olämplighet'' som åsyftas motsvarar dem i de s. k. miljöfallen Bilaga 3 
i 25 * a) barnavt1rdslagen eller i I * 2 st I plagen med siirskilda bestämmelser 
med v{1rd av unga ( LVU) - som ingar i det förslag till ny socialtjänst som 
ligger hos riksdagen för beslut. Skillnaden är att drdbehovet för ingripande 
enligt dessa bestämmelser ocksli kan vara kortvarigt. För att L VU ska kunna 
tillämpas förutsätts ocksf1 att föriildrarna inte g{tr med pti den aktuella värden 
frivilligt. 

Lagtexten i 14 *bör utformas pä ett sätt som understödjer-inte motverkar 
de strävanden som styr socialvitrden. Ett minikrav iir dit att den utformas så 
att föriildrar som .. inser" behovet av och "frivilligt" medverkar till att de 
vårdinsatser som socialvården finner pilkallade behandlas förmånligare än de 
som driver fram beslut om "'tvångsvftrd". 

Styrelsen föreslär därför att 14 §formuleras enligt följande: "1 lar domstol 
efter ansökan från socialniimnd med stöd av I * 2 st I plagen ( 1980:000) med 
~ärskilda bestiimmelscr om vt1rd av unga beslutat att vimi får meddelas enligt 
lagen och kan vi1rdbehnvet inte antas bli kortvarigt. skall riitten förordna att 
föräldraansvaret överförs till förälder utan del i föräldraansvaret eller till 
annan person. 

Frågan om att överföra föriildraansvaret enligt första stycket prövas på 
talan av förälder utan del i föriildraansvaret. barnet eller socialnämnd." 

Det bör framhållas att styrelsen föreslär att föräldraansvaret i dessa fall 
inte ska kunna anförtros åt annan redan tidigare föräldraansvarig ensam. och 
att denne inte skulle kunna väcka talan om si\dan överflyttning. Om tillständ 
till vård enligt LVU meddelats och vården kommer inte att bli kortvarig 
maste det innebära att den föriildraansvarige som det här rör sig om. inte 
heller fullgjort sina skyldigheter som sådan. Annars borde denne kunnat få 
föräldraansvaret överfört p{1 sig. enligt 12 och 13 **·eller i allt fall. med stöd 
av 31 * kunnat förm{1 riitten att meddela ett interimistiskt förordnande om 
barnets bostadsort och/eller föräldraansvarets placering (se vidare avsnitt 
5.2.14 under Utredning vid interimistiska beslut). Vimlen enligt L VU skulle 
därvid ha upphört om föräldern gått med på de åtgärder som socialnämnden 
vill genomföra eller om den efter domstolsbeslutet bedömts som obehöv
lig. 

Socialmetodiska skiil för samordningen med L VU 

Socialutredningens förslag till L VU innehMler som bekant regler om att all 
viird enligt lagen skall vara tidsbegränsad. Dessa regler har strukits i det 
förslag som Merfinns i propositionen '"Om socialtjänsten". Ändringarna är 
en eftergift till de starka protester som denna del av förslaget mött bland 
rcmissinstanserna och verksamma inom socialvården. 

En del av den kritik som förslaget mötte torde ha berott p<'i att kritikerna 
inte observerat möjligheten för socialniimnderna att utverka dornstolsbcslut 
om iindring av vtmlnaden i de fall varden inte kunde begriinsas p{1 det sätt 
utredningen tiinkte sig eller att man inte ans;ig att föriildrabalkens 
regelsystem utgjorde tillräckligt skydd rör barnen. 

Som utredningen pilpekat har ocksii dessa bestiimmelser i för~ildrabalken 
kommit till användning endast i ringa omfattning och det iiven för tiden efter 
det att riksdagen utvidgade möjligheterna att använda dem, genom att skjuta 
in rekvisitet .. eller inncbiir hans deltagande i v;irdnaden eljest fara för barnets 
utveckling'". i samband med att möjligheten till gemensam v[irdnad för ogifta 
infördes. En trolig anledning till detta iir att man inom socialvi'irden önskar 
undvika de betydande negativa effekter p<i behandlingsarbctet som ofta 
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skulle följa om niimndcn först omhändertar klientens barn och sedan driver Bilaga 3 
en lika upprivande process om att klienten skall fråntas föräldraansvaret helt 
och hållet. (Jmfr t. ex. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse 1978/ 
79). 

Ett skäl att samordna 14 § med L VU är då också att man delvis mot verkar 
dessa negativa effekter. Det förutsätts ju - som framgär i den av styrelsen 
föreslagna lagtexten - att frågan om skiil finns för ingripande enligt L VU 
redan prövats när tingsrätten kommer in i bilden. Naturligtvis ankommer det 
inte på rätten att ånyo pröva denna fråga. I processmatcrialet från 
L VU-prövningen torde också finnas det grundläggande underlaget för 
bedömning om värden kan förväntas bli långvarig. 

Längre gående samordning? 

Det finns dock all anledning att undersöka om det inte iir möjligt att gå än 
längre i samordning av de två rcgelsystemcn. Kanske kan de s. k. miljöfallen 
i L VU behandlas som någon form av inledande föriildraansvarsprocess. 
Genom regler om vilandeförklarande av föriildraansvarsmålen skulle man 
t. ex. ges tid att bedöma hur fostrarnas situation och barnets hemmiljö 
utvecklas innan mitlet slutligen avgörs och föriildraansvaret överförs på en 
eventuellt tidigare '"interimistiskt" förordnande särskilt föräldraansvarig. 

I samband med styrelsens diskussion kring vilandeförklarandc av föräl
draansvarsmälen kan också nämnas att åtalsrättskommitten i betänkandet 
'"Färre brottmål" (SOU 1976:47 s 169-207) diskuterar åtalsunderl:'itelse i 
s. k. resocialiseringsfall och därvid funnit (se närmare nyssnämnda betän
kandes 103 f) att ätalsunderlåtelse i dessa fall bör kunna göras villkorad av 
ett positivt utfall av en aktuell resocialiseringsåtgärd. Uppmärksammas bör 
också den försöksverksamhet med vård av narkomaner som bedrivs med stöd 
av en spcciallagstiftning härom (SFS 1979:661 ), som innebär att ett brottmål 
där en narkoman står tilltalad kan vilandeförklaras i avvaktan på utfallet av 
viss narkomanvt1rd, vilket resultat skall påverka domstolens val av 
påföljd. 

T sammanhanget finns det slutligen även anledning att återge ett citat ur 
lagrådets (här regeringsrådet Petrcn ensam) yttrande över förslaget till L VU 
(se prop. 1979180: I del B s 369): '"Enligt min mening bör det på sikt övervägas 
om man icke borde bygga upp skilda regclsystem för de fall då det allmänna 
måste ingripa för att avhjälpa brister i omsorgen av ett barn och för det fall då 
ingripande blir ofrånkomligt p. g. a. den unges beteende i form t. ex. 
kriminalitet eller missbruk av beroendeframkallande medel. På detta sätt 
skulle man kunna komma fram till regler som är bättre anpassade till de 
skilda kategoriernas verkliga behov. Bestämmelserna kunde också ges ökad 
precision och den vaghet minskas, som nu reglar många stadganden därför 
att de mt1ste ha så stor sp~innvidd."' 

En följdändring 

Barnet sjiilv hör dock ges samma möjligheter att fä föräldraansvar överfört 
från olämpliga föräldrar som i utredningsförslaget. Detta åstadkoms genom 
att barnet ges talt'riitt iiven i de fall som avses i 12 *· Risken för missbruk av 
barm:ts möjligheter att få föräldraansvaret överflyttat till annan person ökar 
endast obetydligt om barnets talerätt utvidgas på detta sätt. Styrelsen 
förordar därför att orden "'eller barnet'" skjuts in i första stycket i paragrafen 
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efter orden "eller en av dem", varefter sista meningen i stycken kan Bilaga 3 
utgå .. 

Pli så siitt erhålls ett helgjutet och konsekvent regelsystem och rcsult<itet av 
den tidigare föreslagna förändringen av 14 § blir närmast skenbar. niir det 
gäller barnets och föriilders rätt att väcka talan om förändring av 
föriildraansvarct i de fall den föräldraansvarige undviker beslut om vård 
enligt L VU genom att samtycka till de åtgärder socialnämnden finner 
påkallade. Föräldrarna får alltid rätt att agera enligt 12 § resp. 13 §. 
sociulnämnden enligt 14 § och 15 §. Barnet och förälder utan del 
föräldraansvaret enligt 14 § samt barnet även enligt 12. 13 och 15 §§. 

Överförande av föräldraansvaret då barnet bor hos 

annan än förälder sedan länge 

15 § kan komma att användas av sociulnämnd eller barnet för att få till 
stånd ändring av föräldraansvurcts placering i de fall den vård som beslutats 
enligt L VU skulle vis<i sig bli längre än först planerats eller om den vård som 
anordnats för barnet bedrivits med de föräldraansvurigus samtycke (v<irvid ju 
L VU inte är tillämplig) och barnet under en relativt lång period bott hos en 
och samma person som inte är föräldraansvarig. 

Paragrafen kommer förmodligen att bli mycket betydelsefull för de många 
fosterbarn i landet som varit omhändertagna för samhällsvård enligt 
barnavårdslagen under en stor del av sitt liv och önskar knytas närmare till 
sina fostcrföräldrar, men där någon särskild grund för överföring av 
vårdnadsansvaret/föräldraansvarct inte föreligger då de biologiska föräldrar
na går med på vården, dock utan att engagera sig för barnet. 

Det bör uppmärksammas att förändringen i fråga om föräldraansvar ofta 
kommer att möjliggöra för fostcrföräldrarna att adoptera barnet med påföljd 
att de biologiska föräldrarnas möjligheter att återkomma som föräldraan
svariga närmast helt försvinner. 

Helt utsläcks dock inte föräldrarätten för att föräldraansvaret överförs på 
annan person än förälder. Dels har barnet rätt till umgänge med de 
biologiska föräldrarna. dels kan de återfå föräldraansvaret enligt 17 §.Detta 
är naturligtvis helt i sin ordning. Liksom hittills måste adoption tillgripas om 
man mer definitivt vill avskära de rättsliga relationerna till de biologiska 
föräldrarna. Detta är också den avsedda verkan av en adoption. Ur denna 
aspekt står förslaget inte i överensstämmelse med adoptionsinstitutets syfte. 
eftersom 21 § i lagförslaget medför att barnet trots adoptionen har rätt till 
umgänge med föräldrarna, då de efter adoptionen i allt fall måste ses som 
"annan person som haft föräldraansvaret". Det finns ingen anledning att 
invända mot regeln. Snarare utgör kollisionen en påminnelse om att reglerna 
om adoption nu står i tur för en översyn. 

Tidsramarna för beslut en! 14 och 15 §§ 

I förarbetena bör de tidsramar som skall gälla såväl vid tillämpningen av 14 
som 15 §§ diskuteras närmare, även om några fasta tidsgrä~ser inte kan 
spikas. Betydelse måste tillmätas bl. a. barnets ålder och i vilken utsträck
ning de föräldraansvariga visat intresse för och upprätthållit kon.takten med 
barnet. 
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B a r n e t s b ii s t a ( 1 8 ~ ) 

Avgörande för rättens beslut niir det gäller ändring av föräldraansvaret 
skall enligt 18 * vara "barnets bästa". Styrelsen delar helt den uppfattning 
utredningen ger uttryck för på s. 109-112 i betänkandet om vad som hör 
förstås med uttrycket. Styrelsen anser det vara synnerligen viktigt att 
rättstillämpningen i framtiden inte styrs av olika rangordnade presumtioner. 
utan att en helhctsbedömning sker av samtliga föreliggande omständigheter i 
varje enskilt fall. 

Med en sådan nyanserad bedömning av vad som är "barnets bästa" är 
riskerna små att barnen skulle kunna bryta sig loss från sina föräldrar p. g. a. 
tillfälliga slitningar t. ex. i tonåren. 

Man bör i detta sammanhang hålla i minnet att det åligger rätten att höra 
socialnämnden innan mi11ct avgörs och man borde kunna förutsätta att de 
sociala myndigheterna i de fall talan förs av barnet kommer att försöka fä till 
stimd samtal mellan barnet och de föräldraansvariga, som blir minst lika 
omfattande som de samarbetssamtal som skall föregå en eventuell utredning 
om placeringen av föräldraansvaret i de fall föräldrarna önskar upplösning av 
ett gemensamt s:.'tdant. 

Inte heller föreligger nf1gon risk för att reglerna kommer att missbrukas på 
det sättet att barn "titt som tätt" begär, som det formulerats i massmedia 
"skilsmässa" från föräldrarna. även om barnet ges talerätt i samtliga fall där 
det kan bli fr;lga om ändring av föräldraansvaret. 

Socialnämnden ska ju beredas tillfälle att yttra sig redan innan barnombud 
utses och nämnden kommer naturligtvis redan då att försöka avstyra onödiga 
processer. 

Barnombudet måste också pröva om en talan om ändring av föräldraan
svaret verkligen står i överensstämmelse med "barnets bästa·· innan talan 
väcks. Ersättningen till ombudet från statsverket ska niimligen jämkas om 
denne genom vårdslöshet eller försummelse föranleder extra kostnader för 
rättshjälpen. (Detta enligt 50 * RI IL i förslaget som hänvisar till bl. a. 22 * 2 
st samma lag.) 

D~irtill kommer att barnet måste hitta någon som är beredd och lämplig att 
ta på sig föriildraansvaret. vilket förmodligen i de allra flesta fall förutsätter 
ett aktivt bist[md från socialnämnden. 

föriindringar i föräldraansvarets innehåll 

19 * anser styrelsen vara olyckligt formulerad. Den formuleringen 
utredningen valt kan föranleda missförståndet ·om att föräldraansvaret 
överflyttas till annan om vård enligt L VU kommer till stfmd. Det är dock 
endast en del av de uppgifter som ankommer på de föräldraansvariga som 
överflyttas i dessa fall. Om paragrafen skall vara med som en upplysning hör 
därför st;I att det iir innehållet i föräldraansvaret som ändras och allts{1 inte 
placeringen av det. 

3 .5 .13 Statt'ns inl'llmlrarrerk (SIV) 

SIV instämmer i att det i vissa situationer kan vara fördelaktigt att kunna 
flytta över föriildraansvaret p~1 annan. Det kant. ex. gälla för flyktingbarn 
som kommer till Sverige utan nf1g<rn av sina föräldrar. 

Bilaga 3 
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3.5.14 Familjelagssakkunniga 

- - - Värdefull är också den föreslagna möjligheten att ge andra än 
föräldrarna - exemeplvis fosterföräldrar - gemensamt ansvar för harnct. 

3 .5 .15 Stockholms sociala centralnämnd 

Förvaltningen ansluter sig till utredningens förslag att föräldrar som 
försummar eller missbrukar föräldraansvaret skall kunna fråntagas detta. 
Förvaltningen tillstyrker även förslaget om att föräldraansvaret i vissa 
situationer skall kunna överflyttas från föriilder till annan person utan att 
föräldern i och för sig är olämplig att ha detta ansvar. Dessa bestämmelser 
kommer framför allt att få betydelse för att stärka fosterbarnets ställning. 
Vissa grupper av invandrarharn berörs också av förslaget. Att föräldrarätten 
är lika stark i de fall barn vistats i fosterhem m;'\nga år och rotats djupt i sin 
nya miljö som i de fall där det rör sig om korta stödplaceringar är till avsevärd 
nackdel för många fostcrharn. Det finns dock anledning peka pa några 
problem i sammanhanget. Det kan stiilla sig svårt för de fosterföräldrar till 
vilka föriildraansvarct överflyttas. att klara de hiologiska föräldrarnas 
eventuella aggression utan socialarbetare som mellanhänder. Det kan även 
vara svart att överlåta föräldraansvar till vissa släktinghem/fosterhem som 
kan hamna i svåra lojalitetskonflikter. Hänsynen till föräldrarna kan i vissa 
fall påverka fosterhemmct/släktinghemmct på sådant sätt att fosterföräld
rarna inte klarar av att ge barnet det odelade stöd det behöver. Bestämmel
sen att överflytta föriildraansvar måste enligt förvaltningens mening använ
das med stor försiktighet och endast i de fall synnerliga skäl för ett sadant 
förfarande föreligger.Förvaltningen föreslår att lagtexten kompletteras med 
inskränkningen ··synnerliga skäl"'. 

För tydlighetens skull föreslås även en omformulering av lagtexten i * 14, 
vars första stycke lyder:"'Är föräldraansvarig pä grund av missbruk eller 
försummelse a föräldraansvaret olämplig att ha föräldraansvar för barnet, 
skall rätten förordna att föriildraansvaret anförtros åt annan föräldraansvarig 
ensam eller överförs till förälder utan del i föriildraansvaret eller till annan 
person ... Orden missbruk och försummelse bör byta plats för att det klart 
skall framgå att det rör sig om missbruk av föräldraansvaret och inte om t. ex. 
alkoholmissbruk. 

3.5.16 Göteborgs sociala centralniimnd 

Utredningens förslag att föräldraansvaret skall kunna flyttas över till 
annan person än föriildrar om barnet varaktigt bor hos annan person ger 
viirdefulla möjligheter för harn att slippa tvingas bryta upp från fosterhem. 
som blivit deras verkliga hem. Bestämmelsen bör också kunna tillämpas n:ir 
en förälder dör och en styvfar eller styvmor länge fungerat som barnets far 
eller mor. Denna regel hör fft konsekvenser även vid översynen av regler om 
adoption. fosterhemsersättning m. m. Socialförvaltningen är positiv till detta 
förslag. 

3.5. i 7 Malmö sociala cemralniimnd 

Utredningen förcslar att man i större utsträckning än nu skall kunna 
överflytta föräldraansvaret. I vissa fall kan det ur barnets synvinkd vara 
önskvärt, men det :ir viktigt att man niirmarc preciserar vilka situationer och 

Bilaga 3 
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vilket tidsperspektiv som avses. Annars finns det risk för ett allt för flitigt Bilaga 3 
användande som ibland kan vara till skada för relationen barn - föräld-
rar. 

Således föresl[lf utredningen, som en viktig nyhet att om ham hor mraktig_t 
hos annan än den som har föräldraansvar för barnet, skall domstol p:l talan 
av barnet eller socalniimnd kunna förordna att föräldraansvaret flyttas över 
till annan persern. 

Förslaget kan fä vittomfattande konsekvenser om det inte användes med 
'stor urskiljning. Kriterierna är enligt centralnämndens mening alltför dåligt 
preciserade i ett så viktigt avsnitt. Begreppet "'längre tid" kan tolkas gälla 
några månader till flera år. Ett lämpligt tidsintervall kan anses vara 3-5 år. 
"Känslomässig kontakt" mellan barn och fosterförälder kan vara svårdefi
nierad och vem skall göra bedömningen. Barnet kan här vara i en 
beroendesituation och det kan ha svårt att överblicka konsekvenserna. 
Någon person med stor erfarenhet av barns rätt att fungera bör utröna 
barnets uppfattning. "God kontakt" mellan barn och föräldrar skall finnas 
för att undvika att föräldraansvaret flyttas. Vad innebär uttrycket i 
tidsintervaller för barn i olika åldrar? Vilka praktiska möjligheter finns att 
hålla kontakt på grund av kostnader och geografiskt avstånd? Fosterbarns
assistenten får här liksom genom socialtjänsten överhuvudtaget ett extra 
ansvar för att motivera föräldrar och fosterföräldrar att hålla· kontakt. Finns 
de tidsmässiga resurserna för att på ett tillfredsställande sätt klara dessa nya 
arbetsuppgifter? Kontinuiteten kan vara svår att hålla på grund av 
personalomsiittning och utbildning och handledning behövs. Möjighcten att 
rekrytera fosterhem kan försvåras genom stora krav på kontakt med 
föräldrar. Om kontakten inte kan upprätthållas kan fler fosterföriildrar se 
möjligheten att på sikt få adoptera sitt fosterbarn. Mot bakgrund av dessa 
centrala frågeställningar är niimnden därför tveksam till förslaget. I vart fall 
måste ytterligare utredning föregå ett genomförande av förslaget. 

Förslaget att överflytta föräldraansvaret då en tonåring flyttat hemifrån 
och är i konflikt med föräldraansvarig måste användas mycket restriktivt. 
Vissa motsättningar är nödvändiga i frigörelseprocessen i tonåren och 
medverkar till utveckling och mognad. 

Där endast den ene föräldern är föriildraan.n·rig och då denne avlider 
föreslår utredningen att domstol prövar huruvida det är förenligt med 
barnets bästa att föriildraansvaret överflyttas på kvarlevande förälder. 
Kontakten mellan barn och förälder är här avgörande. Om den inte är bra 
kan annan person utses i stället. Detta innebär en positiv förändring där man 
tar hänsyn i första hand till barnets bästa och inte som nu bara till 
föräldrarätten. 

3.5.18 Botkyrka sociala centralnämnd 

Missbrukat eller försummat föräldraansvar 

I situationer där föräldrarna missbrukar eller försummar föräldraansvaret 
eller efter dödsfall. diskuterar utredningen vilka personer som kan vara 
tänkbara att ta över föräldraansvaret. En nyhet innebär att fosterföräldrar 
kan fä föräldraansvar, d{1 ett fosterbarn vistats där en längre tid och rotat sig. 
Det hiir förslaget kan tillämpas även då direkt misskötsamhct vid utövandet 
av föräldraansvaret från föräldrarnas sida inte föreligger. Det kan även 
användas i situationer när en överflyttning av ett fosterbarn från fosterhem
met till sitt biologiska hem kan vara aktuellt och cliir den ätgiirden medför 
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allvarlig skada för barnet. Genom den här åtgärden förlorar fosterföräldrar- Bilaga 3 
na sin fosterlega enligt nuvarande lagstiftning. Utredningen har med 
anledning härav för avsikt att återkomma beträffande fosterföräldrarnas 
ersättningsmöjligheter. Socialkontoret stödjer principiellt utredningens 
ställningstagande sett utifrån barnets rätt, men känner ändå en viss 
tveksamhet huruvida den här möjligheten kan påverka vårt samarbete 
negativt med föräldrar som begär sina barn placerade i fosterhem. Det kan 
befaras att denna möjlighet till överflyttning av föräldraansvaret kan komma 
att skapa oro hos de biologiska föräldrarna om de i och med en 
fosterhemsplacering riskerar att förlora sina barn. Å andra sidan kan denna 
medvetenhet om risken att förlora föräldraansvaret leda till att föräldrar 
bättre lägger sig vinn om att hälla en god kontakt med det placerade barnet 
och fosterföräldrarna. Detta skulle i sådant fall kunna vara en positiv effekt 
och ytterst till gagn för barnet. Utredningen borde ha utvecklat sina 
ställningstaganden med fler gripbara och konkreta argument. Som förslaget 
ser ut i dag. blir det helt och hållet en efterföljande rättstiilämpning som blir 
avgörande. Denna effekt är troligen inte utredningens avsikt. I stället kan 
man skymta bittra erfarenheter från gällande lagstiftning på området där 
barnets rätt inte tillgodosetts. Det har i stället varit vårdnadshavarens/ 
vårdnadshavarnas rätt som vägt tyngst vid hemtagningar av fosterbarn som 
vistats långa tider i fosterhemmet. 

3.5.19 Umeå sociala centralnämnd 

Sociala centralnämnden ser positivt på möjligheten att kunna överflytta 
föräldraansvar och förmyndarskap till fosterföräldrarna i vissa lägen 
(5. 2. 6. ). Då måste dock bestämmelserna angående fosterlön ändras så att 
denna kan utgå även i dessa fall. Analogt med detta bör fosterbarnstillsyn 
kvarstå till dess barnet adopteras. Erfarenheterna talar dock för, att det inte 
alltid är lämpligt att flytta föräldraansvar och förmyndarskap till fosterför
äldrarna. Vid eventuellt behov av omplacering underlättas den om det finns 
en särskilt förordnad föräldraansvarig och förmyndare. Man kopplar ju inte 
bort föräldrarna eller barnets släkt genom att man fråntar föräldrarna 
vårdnaden och förmyndarskapet. Det kan bli oroligt och svårt ur många 
synpunkter om fostcrföräldrarna ensamma ska handskas med umgängesrät
ten och ha ansvar för denna. Vid en adoption av barnet kan det också vara 
lämpligast att en utomstående person varit med och bestämt i adoptionsfrå
gan. 

3.5.20 Stockholms läns landsting, förvaltningsutskottet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Att föräldraansvaret i vissa situationer skall kunna flyttas över från 
förälder till annan person utan att föräldern i och för sig är olämplig torde 
skapa större trygghet, t. ex. i sådana fall där barn vistats länge i fosterhem. 
Förhoppningsvis minskas därmed tragiska och för barn obegripliga föränd
ringar och brytningar av relationer till andra vårdare än föräldrar. 

3.5.21 .'frenska kommunförbundet 

Styrelsen ser positivt på, att nu gällande bestämmelser om att vårdnaden 
(föräldraansvaret) skall fråntas förälder som grovt misshrukar eller grovt 

10 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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försummar vårdnaden föreslås ändrad för att få ökad användbarhet. Bilaga 3 
Detsamma gäller förslaget om att föräldraansvaret i vissa situationer skall 
kunna överflyttas från förälder till annan person utan att föräldern i och för 
sig är olämplig att ha föräldraansvaret. Båda reglerna. i synnerhet den 
sistnämnda, är ägnade att stärka fosterbarnets rätt. vilket ses som mycket 
angeläget. 

3.5.22 Centra/organisationen SACOISR 

Det mest revolutionerande i bestämmelserna kring föräldraansvaret är 
förslaget om att föräldraansvaret i vissa situationer skall kunna flyttas över 
från förälder till annan person utan att föräldern i och för sig är olämplig att 
ha föräldraansvaret. Exempel på detta är då barn har vistats i fosterhem en 
längre tid och rotat sig där. Då kan det med hänsyn till barnets behov vara det 
bästa att fosterföräldrarna får föräldraansvaret för barnet. 

Detta är enligt SACO/SR ett mycket viktigt förslag inte minst med tanke 
på dagens situation då barn på grund av föräldrars behov, tvingas uppleva 
upprepade flyttningar mellan föräldrahem och fosterhem med allt vad detta 
innebär av otrygghet och risk för beteendestörningar. 

3.5.23 Centerns Kvinnoförbund (CKF) 

Utredningens förslag att föräldraansvaret i vissa fall (exempelvis när 
föräldrarna är döda) kan ges till annan person än förmyndaren, instämmer vi 
i. 

Fosterföräldrar 

Barnens bästa. som kan innebära att föräldraansvaret överföres på 
fosterföräldrar, får inte innebära att fosterföräldrarna kommer i en sämre 
situation när det gäller stöd och hjälp från myndigheterna. Denna situation 
måste ses över. Största möjliga hänsyn skall tas till såväl de biologiska 
föräldrarna som till fosterföräldrarna, men hela tiden med barnets bästa i 
förgrunden. Då barn ofta är starkt känslomässigt knytna till sina biologiska 
föräldrar, måste de ha rätt att få hålla kontakt med dessa. även om de av 
andra orsaker inte kan leva tillsammans. 

Fosterföräldrar till invardrarbarn, bör ha kunskaper i barnets hemspråk 
för att inte barnets kontakt med sin kulturella bakgrund skall gå förlorad. 

3.5.24 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbwul (SSKF) 

Om man skall överflytta föräldraansvar från biologiska föräldrar till annan 
person måste rätten vid prövning ta allra största hänsyn till barnets bästa. 

3.5.25 Folkpartiets Ungdomsförbund (FPU) 

Vi instämmer i utredningens förslag att öka användbarheten av nu 
gällande bestämmelser om att föräldraansvaret ska fråntas förälder som 
grovt missbrukar eller grovt försummar sitt ansvar. 
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Vi vill understryka utredningens uppfattning att föräldraansvar ska kunna Bilaga 3 
överflyttas till annan även i de fall då föräldrarna inte hedöms som olämpliga. 
t. ex. när harnct rotat sig i ett fosterhem. 

3.5.26 Sveriges domareförbund 

Vad gäller förslaget om ändring av föräldraansvaret vill förbundet anföra 
följande. 

Förbundet delar uppfattningen att det kan bli nödvändigt att i större 
utsträckning iin för närvarande skilja föräldrar från föräldraansvaret för sina 
barn. Utredningen vill skapa förutsättningar härför genom att ändra lagen så 
att det ej längre skall krävas grovt missbruk eller grov försummelse av 
ansvaret för att detta skall ske. En· allmän rättsuppfattning är att föräldra
ansvaret inte skall kunna fråntagas föräldrarna utan starka skäl. Den 
föreslagna lagtexten kan ge intrycket att det skulle bli möjligt att göra detta 
även vid mindre allvarliga fall av försummelse av ansvaret. Detta torde inte 
ha varit utredningens mening. För att undvika missförstånd bör lagtexten 
därför utformas på annat sätt. 

Förslaget innebär vidare - med det undantag som framgår av 15 § - att 
förälder för att fråntagas föräldraansvaret måste ha missbrukat eller 
försummat ansvaret för barnet. Det kan emellertid finnas fall när olämplig
heten är dokumenterad på annat sätt än genom misskötsamhet av ansvaret 
för just det aktuella barnet. Det är tveksamt om enligt förslaget föräldraan
svaret kan överföras i sådana fall. Detta bör enligt domareförbundets mening 
klargöras. 

I förslagets 15 ~. vari ges bestämmelser om överflyttning av föräldraan
svaret när barnet varaktigt bor hos annan än den som har ansvaret, stadgas i 
andra meningen: "'Sådant förordnande får också meddelas i annat fall om 
synnerliga skäl föreligger." Vilka fall som åsyftas med detta förslag framgår 
inte av motiven (s. 79 och 165 ). Förbundet efterlyser ett klargörande på 
denna punkt. 

Enligt förslaget skall föräldraansvaret i vissa situationer kunna anförtros 
"annan person ... Meningen är att i sådana fall också tvä personer, till 
exempel fostcrföräldrar, skall kunna erhålla gemensamt föräldraansvar. Den 
föreslagna lagtexten hör ändras så att det direkt av denna framgår att mera än 
en person kan komma i fråga. 

3.5.27 Svenska Liikaresällskapet 

Detta skall enligt utredningen kunna ske även till annan person exempelvis 
fosterföräldrar. Kraftfullare bör påpekas situationer där föräldraansvarig ej 
enbart dokumenterat uppenbara missförhållanden av olika slag. utan även 
visat sådan olämplighet som kan antagas vara bestående och till men för 
harnets fortsatta uppväxt och utveckling. I socialutredningens författnings
förslag sägs angående beredande av vård av underårig att "denna tid ej får 
överstiga 3 månader från det vården inletts". Länsrätten kan dock förordna 
att vård. som har beslutats på grund av brister i omsorgen eller annat 
förhållande i hemmet, som kan medföra fara för underåriga barns hälsa eller 
utveckling. får bestå under längre tid eller tills vidare. Lagförslaget innebär 
emellertid möjlighet för hiologiska föräldrar att med allt för korta intervaller 
begära omprövning av omhändertagandet med oro och osäkerhet för både 
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barn och fosterföräldrar till följd. Utredningen om barnens rätt föreslår att Bilaga 3 
föräldraansvaret i vissa situationer skall kunna flyttas över från föräldrar till 
annan person utan att föräldern i och för sig är olämplig att ha föräldraan-
svaret. Sällskapet vill allvarligt understryka behovet av kontinuitet i 
föräldrakontakt för just de barn. som längre tid vistas i fosterhem och rotat 
sig där. Ett av barns grundläggande behov anses vara ett stabilt och varaktigt 
förhållande till föräldern. Ett fosterhemsplacerat barn bör via adoption 
kunna garanteras sådant varaktigt förhållande, även mot biologisk föriilders 
önskemål. 

3.5.28 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göte

borg 

Möjligheten att överflytta föräldraansvar utan att biologiska föräldrarna 
förklaras olämpliga till personer som i praktiken utgör barnets ''psykologiska 
föräldrar" fyller ett länge känt behov och skulle kunna göra tillvaron för 
fosterbarn och fosterföräldrar betydligt tryggare. Ett faktum är ju också att 
barn först ganska högt upp i åldrarna får en föreställning om vad blodsband 
innebär. Barn som under tidig ålder och lång tid skötts av icke biologiska 
föräldrar kan inte uppfatta dessa personer annat iin som föräldrar. Biologiska 
föräldrar som ej håller kontakt med sina barn i fosterhem och kanske 
kommer efter tre år och begär hem barnet, är för barnet vilken tant och 
farbror som helst. I sådana hemtagningsärenden är dock hos beslutsfattande 
myndighet-i första hand socialnämndens ledamöter-fortfarande biologiska 
föräldrars rätt till sina barn förhärskande och " barnets bästa" tillgodoses 
sällan. Varje separation innebär en kris för ett barn. Att ta emot fosterbarn 
innebär att ta emot ett barn i kris, varför det också här är viktigt att 
samhällsresurser ställs till förfogande för en gemensam bearbetning tillsam
mans med fosterhemmet, likaså vid återlämnandet av barnet till biologiska 
föräldrarna. 

3.5.29 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Det är ganska självklart att den andre föräldern i första hand bör bli ensam 
föräldraansvarig om den har varit delaktig tidigare eller eljest har god 
kontakt med barnet. 

Överflyttning på annan än förälder t. ex. styvförälder är också naturligt. 
men när det gäller fosterföriildrar blir det mera tveksamt för det har så många 
andra frågor i sig som behöver tänkas igenom mer noggrant än utredningen 
hunnit med. 

Dels beträffande ekonomin, eftersom det sätter fosterföräldrarna i en svår 
press och kräver ett ställningstagande av dem som kanske aldrig varit 
påtänkt, att välja mellan att ha kvar barnet utan ersättning, men med 
föräldraansvar, och att låta det återgå till de biologiska föräldrarna trots att 
barnet inte har haft någon kontakt med dessa. 

Dels beträffande möjligheten att fosterföräldrarna efter att ha erhållit 
föräldraansvaret ska kunna adoptera barnet utan att biologiska föräldrarnas 
medgivande är nödvändig. Det verkar som lurendrejeri mot föriildrarna även 
om det ur barnets synpunkt är klart tryggare att vara adoptivbarn iin 
fosterbarn. Detta förutsätter även annan handläggning i fosterbarnsärenden 
än nu gällande. Det handlar också om tillsynen. 
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3.5.30 Si·eriges sko/kuratorers förening 

Är föräldraansvarig p. g. a. missbruk eller försummelse av föräldraansva
ret olämplig att ha föräldraansvar för barnet. skall rätten förordna att 
föräldraansvaret anförtros åt annan ..... . 

Detta inncbiir en föriindring mot nu gällande bestiimmclse att vårdnaden 
skall fr:lntas föriilder som grm•t missbrukar eller gro\'/ försummar vårdnaden. 
I linje med att stiirka barnens rätt är det helt riktigt att ordet grovt tas bort ur 
lagtexten. 

Föräldraansvaret skall i vissa situationer kunna flyttas över från förälder 
till annan person. utan att föräldern i och för sig är olämplig att ha 
föriildraansvaret. Exempelvis om barnet har vistats en liingre tid i fosterhem 
och rotat sig cliir, är det ibland förenligt med barnets bästa att fosterföräld
rarna far föräldraansvar för barnet. 

Vi tycker att detta är en mycket viktig förändring i lagen. Hittills har många 
barn farit illa av att behöva slitas från fosterföriildrar mot sin egen vilja. 

3.5.31 Fosterhemmens Riksförbund (FR) 

Liksom nu kan "olämplig förälder" fråntas föräldraansvaret. Enligt 
förslaget skall detta kunna ske även i andra fall. t. ex. där barnet en längre tid 
vistats i fosterhem och diir rotat sig. Fosterföräldrar skall kunna överta 
föriildraansvaret. vilket skulle innebära både för- och nackdelar. 

FR är principiellt med på utredningens gemensamma föräldraansvar, men 
vi tror inte att rättsuppfattningen i samhället överensstämmer med dessa 
tankegångar. Resultatet blir att man kommer att få stora problem med 
rättstillämpningen. 

De nackdelar vi inte kan acceptera iir följande: 
Fosterföräldrar som föräldraansvariga kan inte fä fosterlega eftersom 

barnet inte längre räknas som fosterbarn. Den ekonomiska grunden för 
fosterbarnsverksamheten rycks hiirmed undan. 

Om fosterföriildrarna har föriildraansvar erfordras ej längre samtycke från 
ek biologiska föriildrarna för att en adoption skall komma till stånd. Detta 
kan medföra att i och för sig önskvärda fosterhemsplaceringar undviks av 
förälder p. g. a. rädsla för b<madoption. 

FR ställer sig undrande till vad som händer med fosterbarnens arvsrätt vid 
elen föreslagna konstruktionen. 

FR stiiller sig ocksii fd1gande till om fosterföräldrar med föräldraansvar 
kan disponera fosterbarnets ev. förmögenhet ( = förmyndare). 

Vad händer med föräldraansvaret om detta förts över från de biologiska 
föriildrania till fosterföräldrarna och barnet därefter placeras på insti
tution? 

3.5.32 Föreningen RIVS - Barnens Rätt I Samhället 

Föräldraansvar till annan än förälder 

BRIS välkomnar speciellt BFB 6 kap. 15 * som gör det möjligt för 
foster/i)riildrar eller andra, hos vilka barnet under lång tid fått sin 
känslomiissiga trygghet och förankring, att få även det formella föräldraan
svaret. Pfi detta sätt undanröjs det hot mot kontinuiteten i vården som 
nuvarande starka koppling mellan den juridiska föräldrarätten och det 

Bilaga 3 



Prop. 1981/82:168 150 

biologiska föräldraskapet utgör. Bilaga 3 
Att fosterföriildrar fär föriildraansvaret m?1stc enligt vår mening innebiira 

att de även vid en eventuell skilsmässa berörs av de bestämmelser om 
betänketid som gäller för andra föriildraansvariga med barn under 16 år. Det 
är för fosterbarn speciellt viktigt att förutsiittningarna för deras tillvaro inte 
plötsligt föriindras. Det är viilkiint att följderna av plågsamma separationer 
blir allvarligare ju fler gånger de upprepas. 

Författningsförslag och motivering 

BFB 6 kapitlet 

14. 17 och 17 a §§ Sammanfattande motivering: 

Vårt förslag till 14 § betyder att barnet uppvisar störningar eller uttalar 
allvarligt missnöje med hemsituationen eller att det pä annat sätt framgar att 
hemmet inte uppfyller barnets väsentliga behov enligt BFB 6: 1 eller enligt 
barnavårdslagen. Naturligtvis bör man precis som annars först undersöka om 
förbättring i hemsituationen kan åstadkommas i sådan mån och inom sådan 
tid som är acceptabelt för barnets behov. innan föräldraansvaret överflyttas 
till annan. 

När det gäller barns trygghet är det inte alltid föräldrarnas lämplighet som 
är den i sig helt avgörande frågan. Det finns situationer diir föriildrarna är 
lämpliga (rent allmänt sett), men där omstiindigheterna är sä negativa att 
föräldraansvaret totalt sett ändå blir en belastning för barnet. Om barnet 
t. ex. har vistats hos och rotat sig hos fosterföräldrar eller någon sliikting 
under en följd av år och sedan den biologiske föräldern (eller båda) kräver 
tillbaka barnet (ibland med tvång). så kan barnet skadas varaktigt. Ofta kan 
barnet inte förmå sig att knyta an till den, i barm:ts ögon. främmande person 
som ryckt undan dess trygghet. 

Det är i sådana här situationer absolut nödvändigt att det är barnets behov 
som prioriteras och inte någon allmän liimplighetsnorm. Med nuvarande 
lagstiftning kan vi inte göra något i sådana här fall förrän barnet redan 
knäckts. 

Har vi nu en gång bestämt oss för att lagen skall ge uttryck främst för 
barnets behov bör vi vara konsekventa och låta det gälla iiven i vårdnads
frågor. 

Bevisning av ev. olämplighet hos föräldrar är dessutom oftast en 
omöjlighet. helt bortsett från att den också är destruktiv och t. o. m. 
irrelevant i många fall enligt ovan. Föräldraansvariga visar normalt inte upp 
sin ev. olämplighet för andra. Det är på barnen sådant märks tydligast. inte 
på föräldrarna. 

Förhoppningsvis kommer det att gagna hela familjerelationen i familjer 
där samhället måste gripa in att föräldrarna inte som extra börda skall 
offentligt odugligförklaras. BRIS förutspår också att socialarbetare (och 
jurister) välkomnar en sädan ändrad inriktning av sina arbetsuppgifter som 
innebär att de slipper tvingas utdöma föräldrarna innan de skall försöka 
hjälpa familjen. 

När det gäller att överföra föräldraansvaret enligt 17 och 17 a ~~-så iir det 
ibland befogat med en extra h\ng "inskolningstid" och kraftigt utvidgad 
umgängesrätt. I flera fall som BRIS kommit i kontakt med har barn bott 
under en lång. sammanhängande och viktig sm<'1barnsperiod host. ex. mor-
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eller farföräldrar men utan något formellt förordnande om fosterhemspla- Bilaga 3 
cering. Dör då den föräldraansvarige föräldern eller bedöms denna som 
ohimplig föräldraansvarig. så kan beslut om en plötslig förflyttning till den 
andra föräldern eller till annan skada barnet mycket allvarligt. 

Kontinuiteten i positiva känslobindningar är för barnet ett primärt behov 
som inte får rubbas. men som inte nödvändigtvis hänger ihop med det 
biologiska föräldraskapet. Därför är det viktigt att betona (betr. BFB 6: 17 
m. fl.) att talan om överföring av föräldraansvar får väckas endast när det är i 
överensstämmelse med barnets bästa och som huvudregel också i enlighet 
med barnets vilja. 

Ett barn som har det bra vill inte flytta och får inte flyttas heller. enligt 
BRIS" mening. annat än i de fall då den aktuella bindningen är ett uppenbart 
hot mot barnets bästa. Sådana bindningar kan vara exempelvis incestuösa 
förhållanden eller barns relationer till missbrukande och/eller psykiskt störda 
föräldrar. 

14 § Författningsförslag: 

Niir en förändring a\' föriildraansvaret är nödvändig, skall rätten förordna 
att föräldraansvaret anförtros åt annan föräldraansvarig ensam eller överförs 
till förälder utan del i föräldraansvaret eller till annan person. 

Fråga om att överföra föräldraansvaret enligt första stycket prövas på talan 
av föräldraansvarig. förälder utan del i föräldraansvaret, barnet, barnom
budsmannen eller socialnämnden. 

17 § Författningsförslag: 

Har föräldraansvaret anförtrotts åt annan än förälder kan rätten om det 
ligger i barnets intresse och inte strider mot barnets l'ilja, på talan av förälder. 
barnet, barnombudsmannen eller socialnämnden besluta att föräldraansva
ret skall föras över på föräldrarna eller en av dem. 

17 a § Författningsförslag: 

Vid ändring i fråga om föräldraansvar skall sådant ansvar anförtros till 
person som barnet redan har en positi1· bindning till, om det kan förenas med 
barnets bästa även pä !äng sikt. 

Vid prövning m• fråga om Öl'erförande av föräldraansvar skall barnets 
mening inhämtas och 1·ara utslagsgivande om det inte uppenbart ~·trider mot 
barnets bästa. 

3.5.33 Rädda Barnens Riksförbund 

Se avsnitt 3.3.46. 

3.5.34 Föreningen Familj och Rätt <FoR) 

Andring m· föräldraansvaret. Även om FoR ansluter sig till utredningens 
uppfattning- på sätt som anges i 15 § - att det i en del lägen kan finnas skäl för 
att "föräldraansvaret flyttas över till annan person" ser FoR som nödvändigt 
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att ändå utt_rycka vissa farhiigor betriiffamk de följder denna nya paragraf i Bilaga 3 
BFB kan få. Fosterföriildrar iir och kommer många gånger att vara direkt 
ovärderliga när det gäller att ge harn omvårdnad och kärlek. Samtidigt som 
de biologiska föräldrarna vet cktt~ och mestadels önskar allt gott för sina 
barn känner de sig ofta kluvna inför överlämnandet av ett barn till fosterhem. 
Även gånger då det är fråga om 31 § BvL - dvs. frivilligparagrafen -
framkommer mycken oro om de kan känna sig säkra på att få hem barnet, när 
de sä önskar. Redan i nuläget kan det vara svårt att fä föräldrarnas 
medverkan till att lämna bort ett barn. Det händer att en placering blir 
åtskilligt framskjuten i tiden för att föräldrarna med rätt eller orätt har en rad 
föreställningar om samhällets/myndigheters möjligheter att ta barnen från 
dem. 

Hur kommer denna grupp av oroliga föräldrar att reagera inför vetskapen 
att lagen erbjuder en faktisk möjlighet överflytta föräldraansvaret "'även om 
vistelsen i fosterhem inte sträckt sig över ett flertal år"? Om dessutom 
möjlighet sedan ges för fostcrföriildrarna "att adoptera barnet eftersom 
samtycke då inte liingre fordras från de biologiska föräldrarna" kommer med 
största sannolikhet ovilligheten att lämna ifrån sig sitt barn att bli än 
större. 

Utredningen understryker själv "att bestämmelsen bör tillämpas med stor 
urskillning" och tror därmed att de farhågor som finns mot förslaget kommer 
att förlora i tyngd. FoR delar inte den uppfattningen utan befarar att 15 §kan 
komma att försvåra åtskilliga fosterhemsplaceringar i framtiden. FoR kan 
inte se hur man skall finna en lösning av konflikten mellan "barnets bästa" 
och de biologiska föriildrarnas behov av garantier att inte mista barnet. 
FoR:s uppfattning är att frågan behöver penetreras ytterligare. 

Den andra meningen i 15 § kan saklöst strykas utan någon penetrering. 
Det finns de f i n i t i v t inget behov av den. Däremot kan den i oansvariga 
händer bli en mycket farlig "kautschuk-paragraf'. Omformuleringarna i den 
nya 14 §täcker alla behov. Av samma anledning föreslår FoR att 19 §skall 
utgå. Enligt FoR:s uppfattning giillcr det att snarast få en väl utvecklad 
rättspraxis avseende den omformulerade 14 §. Det vore da synnerligen 
olyckligt med tre i det närmaste identiska lagrum. 

Då utredningen framfört en rad b~de progressiva och utmärkta förslag 
syns det FoR minst sagt egendomligt med den återg{mg till en äldre 
lagstiftning som presenteras i 16 § 2:a stycket. FoR har redan i inlednings
avsnittet vänt sig mot förslaget. varför det inte hiir finns skäl till en 
upprepning. Det är emellertid svårt förstå hur utredningen vill motivera sin 
uppfattning - särskilt som specialmotivering saknas. Det finns ingen som 
helst orsak - inte ens om det funnits en specialmotivering - att gå 60 år 
tillbaka i tiden. FoR föreslår att - och utgår från att s{t sker - den nuvarande 
formuleringen bibehålls. Det skall till synnerligen starka skäl för att iindra en 
endast tre år gammal lagstiftning. Att göra det helt ounderbyggt faller på sin 
egen orimlighet. 

Diskrimineringen av den ogifta fadern togs bort genom 1973 års reform 
och hans företräde betonades än mer i 1976 års reform. Om FoR inte 
missminner sig fanns som bakgrund till ändringarna bl. a. en mycket intensiv 
interpcllationsdehatt, där det ansvarige statsrådet betvivlade interpellantens 
uppgifter men tvingades erkänna att denne hade riitt. Utredningen har inte 
kunnat visa pti ett enda fall.dit den nya lagtexten varit till förfäng för nägot 
barn. Däremot finns det många exempel p[1 detta från gamla tiders 
lydelse. 
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FoR har i hörjan av detta avsnitt föreslagit att i BFB 6: 1 definieras barnets Bilaga 3 
hiista med utgång från utredningens utmärkta tankegångar i kapitel 4. I 
analogi härmed skulle d;I följande lydelse erhiillas av 

18 §: "Rätten skall vid prövning av fr{1ga om ändring i föriildraansvarct 
besluta efter vad som iir förenligt med barnets bästa med utgång' från 
barnets grunclliiggande behov." 

Med hänvisning till var FoR framför i avsnittet 7.40 "Talcriitt och ombud 
för barnet" föreslås att ordet "barnet" stryks i 13 * 1 :a st. 14 § 2:a st, 15 §och 
16 § 2:a st. I samtliga skall i stället införas: ··sedan talan viickts har barnet riitt 
att delta i rättegången ... 

3.5.35 Rik.lförhwulet Hem och Skola ( RHS) 

Avslutningsvis vill RHS markera den stora betydelsen som barnets 
kontakt med "den frfmvarandc parten" har. Det gäller sf1väl elen frånskilda 
föräldern som den förälder vars barn omhiinclertagits. Undersökningar visar 
här entydigt att barnet utvecklas biist- känslomässigt och intellektuellt - om 
denna kontakt upprätthålls även om förhållandena i yttre avseende är 
ogynnsamma. När det gäller det omhändertagna barnet har härvidlag 
amerikansk forskning (se David Fanshel. Columbia University NY) lett fram 
till lagförslag som innebär att det hör ingå i föräldraansvaret att ha 
"kontaktskyldighet"' med barnet även vid ett omhändertagande. RITS stiiller 
sig diirför mycket tveksamt till utredningens förslag att föräldraansvaret i 
vissa fall skall kunna berövas en biologisk förälder - särskilt på de 
indikationer utredningen diskuterar. I verkligheten kan också möjligheten 
av överflyttandet av föräldraansvaret bli en målsä1111ing för exempelvis 
fosterföriildrar i stället för en konsehens av föriildrarnas negativa hMlning 
och diirigenom leda till ett försämrat socialt arbete. 

3.5.36 H11smodersförb1111det Hem och Samhälle 

Överflytming m· föräldraansvar i vissa fall bör kunna ske, t. ex. om det 
efter utredning visar sig att barnet har haft stark känslomiissig anknytning till 
fosterhemmet. 

4 Umgängesrätt 

4.1 Göta hovrätt 

Utredningens huvudförslag ser umgänget mellan föräldrar och barn 
uteslutande som barnets rätt till umgänge. detta för att komma från tanken 
pä umgänge som en rättighet för föräldrarna och en skyldighet för barnet. 
Även om man kan ha förståelse för detta tänkesätt. kan huvudförslaget. på 
sätt utredningen beskriver (s. 85), utnyttjas av vårdnadshavaren som ett 
argument för att försvära umgiingesrätten. Hovrätten vill av den anledningen 
förorda alternativförslaget i denna del (6.2.5). vilket betonar barns och 
föriildrars ömsesidiga rätt till umgiinge med varandra. Ett skydd för barnet 
ligger ju i den allmiinna bestämmelsen i HF13 6:22 att umgiingesriitten skall 
vara förenlig med barnets biista. 

Enligt hovriittens mening iir det i och för sig av värde att barnet har riitt till 
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umgänge rm:d olika personer som det har niira kontakt med. Det iir dock Bilaga 3 
tveksamt om rätt metod iir att lagfästa en sådan umgiingcsriitt. 1-lovriitten vill 
därför tillstyrka förslaget om lagfäst umgängesrätt enbart i vad avser tidigare 
föriildraansvarig. diiremot ej i fråga om avliden föriilders sWktingar och 
andra som har nära anknytning till barnet. 

4.2 Kammarrätten i Stockholm 

Enligt kommittens huvudförslag har barnet en i princip ovillkorlig rätt till 
umgänge med sina föräldrar men däremot inte en motsvarande skyldighet att 
umgäs med föriilder som det normalt inte vistas hos. Barnets vilja bör enligt 
kommitten vara av viisentlig betydelse för umgängcsriittcn. 

Kammarriitten anser också att det iir viktigt att hiinsyn tas till barnets vilja. 
Det iir emellertid inte siikert att barnet förstår vad som iir dess eget bästa. 
Klart iir att det typiskt sett iir viktigt att barnet om möjligt har kontakt med 
b{1da sina föriildrar. Den lösning som har förordats kan - som kommitten 
själv påpekar - ge föriilder som iir värdnadshavare och som vill motarbeta 
barnets umgänge med den andra föriildern än starkare skiil iin nu att söka 
p~1vcrka barnet till att motsätta sig samröre med denne. Kammarrätten 
förordar därför att bestämmelser om umgängesrätt utformas enligt alterna
tivförslaget under 6.2.5 som en ömsesidig rätt för föriildrar och barn till 
umgänge med varandra. 

Det kan pf1pekas att kommitten helt förbigår den i praktiken olösliga 
frågan om hur barnets umgängesrätt skall kunna utövas niir förälder, som ej 
har vårdnaden. i.nte vill träffa barnet. 

Kommitten föreslår att också barnets rätt till umgänge med andra personer 
iin föriildrarna skall lagfästas. Enligt huvudalternativet skall denna riitt avse 
dels annan perscm som har haft v;'\rdnaden om barnet, dels - under 
förutsiittning att föriilder iir död - släktingar till den avlidne och andra som 
har nära anknytning till barnet. Enligt ett alternativförslag skall barnet ha 
riitt till umgänge med personer. som det har niira anknytning till, iiven när 
föriildrarna lever. 

Kammarrätten iir ense med kornmitten om att det normalt är av vikt för 
barnets utveckling att kontakten med den som har haft vt1rdnaden inte bryts 
och vill därför inte motsätta sig att det införs en lagstadgad rätt till umgänge i 
detta fall. Man får dock ha klart för sig att en sådan reglering kan pa sikt 
motverka att lugna förhflllanden intriider för barnet. 

Det iir betydelsefullt för barnet att det får tillfälle till umgiinge även med 
andra personer som står det niira. Kammarrätten h;'\ller dock före att det 
iivcn i fortsättningen bör ankomma pä vårdnadshavaren att bedöma i vilken 
utsträckning umgänge för ske. Om allvarligare olägenheter skulle ge sig till 
känna bör saken tas upp genom kontaktperson eller barnassistent. Beslut av 
domstol om sådant umgänge och om eventuella tv;mgsi\tgärder bör inte 
kunna förekomma i dessa fall. 

Om den föreslagna författningstexten: 

6 kap. barn- odr föräldrabalken 

Kammarriitten siitter i fråga om inte 22 * andra stycket kan utgå. Rätten 
torde iiven ut;m en s{1dan bestiimmclse vara oförhindrad att föreskri\'a villkor 
som be hövs. 
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4.3 Stockholms tingsrätt 

Tingsrätten anser det ej adekvat att inordna hestämmclser om "Barns riitt 
till umgiinge·· under kapitelrubriken 'Töräldraansvar". Vad giiller frågor om 
umgiingesriitt bitriider tingsriitten emellertid det alternativa förslaget att 
bestiimmelserna om umgiingesriitt barn - föriilclrar utformas s~1 att dessa ges 
en ömsesidig riitt till umgiinge med varandra även om de inte hor 
tillsammans. Som rubrik till 20-23 ** kunde cb anges endast "Umgiinges
rätt". 

Tingsrätten förordar allts{1 här det alternativa förslag som innebär att 
rätten till umgänge mellan föräldrar och barn skall vara ömsesidig. Då 
barnets bästa skall vara utg<1ngspunkten vid stiillningstaganden i fr{1ga om 
umgängesrätt, bör risken för att det framtvingas ur barnets synpunkt 
oliimpliga kontakter föräldrar-barn kunna minskas inom ramen för en 
ändrad rättstilliimpning. Att frtmta förälder lagreglerad riitt till umgiinge 
med sina barn anser tingsriitten olämpligt inte minst av psykologiska skiil. 
Det torde vidare förl'ligga en icke obetydlig risk att en dominant föriildra
ansvarig genom att påverka barnet helt utestiinger den andre föriildern fr[m 
möjligheten att träffa sitt barn. vilket i sista hand i allmiinhet vore till nackdel 
för barnet. 

Vad utredningen anfört som bakgrund till 21 * finner tingsriitten beakt
ansvärt och tillstyrker att bestiimmelser införs enligt det föreslagna 
lagrummet. 

Det alternativa förslaget att i lagen införa uttrycklig rätt för barnet. även 
när föräldrarna lever. till umgänge med personer som barnet har nära 
anknytning till. kan tingsrätten däremot inte biträda. Barnets behov av 
utökad umgängesrätt gör sig ej gällande med samma styrka i detta fall. 

. I stället för uttrycket den föriildraansvarige i 25 ~ bör användas föriildra
ansvarig (vardnadsansvarig) clä i åtskilliga fall tvä föräldraansvariga kan 
förekomma. 

Beträffande 26 * vill tingsrätten anmärka. att elen i 2 st införda 
bestämmelsen att underhållsbidrag utan stämning kan yrkas i mäl angt1ende 
umgängesrätt. ej överensstämmer med gällande riitt. Tingsriitten. som vill 
erinra om att part i unclerhållsfrågan är barnet. avstyrker att en sådan 
bestiimmelse införs. Det är också oklart vad utredningen avser i denna del. 
Vilken underhållsfråga skulle exempelvis kunna prövas vid rättegång om 
umgiingesriitt enligt 21 *? 

4.4 Malmö tingsrätt 

De huvudsakliga förändringar som föreslagits i detta hänseende synes 
vara. att barnets riitt till umgänge betonas mer iin tidigare och att prövningen 
av umgängesrättsfragor enligt uttryckligt stadgancle skall ske med utgångs
punkt från barnets bästa. Att barnet skall ha "riitf' till umgänge med bäda 
sina föräldrar kan tyckas självklart. Friig:an iir doek vad uttrycket kan ha för 
verklig innebörd. Om ett barn motsiittcr sig umgänge med n(1gon av 
föriildrarna uppkommer knappast fri"igan om en "riitt" för barnet - däremot 
möjligheten fragan om föriilderns rätt. Om däremot barnet önskar umgi"ingc 
med föräldern i fr:tga kan man tiinka sig tvt1 fall. Den ena iir att föriildern vill 
triitfo barnet och dit aktualiseras inte friigan om barnets riitt gentemot den 
föräldern. Diiremot kan naturligt\'is den andra föriildern motsätta sig 
umgiinget och det blir d[1 eventuellt tal om att göra barnets rätt gällande 

Bilaga 3 
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genom att viicka talan. frågan om hur detta skall gä till sammanhiinger med Bilaga 3 
om barnet hör ges talcrätt. I lur man iin löser denna fraga för det väl dock 
förmodas att det oftast blir den förälder som vill träffa barnet som viicker 
talan mot den andre föräldern. Det ter sig då en smula illusoriskt enhart att 
tala om barnets "rätt". Det andra fallet iir det. att barnet vill ha umgiinge med 
en för[ilder som motsätter sig detta. Att i ett sådant fall laborera med en 
"riitt" för barnet synes hesynnerligt och kan frammana bilder av tredskande 
föriildrar som med polis hämtas till matindörestiillningar och konditoribesök 
för att i föreskriven omfattning umgås med sina fordrande harn. Tingsrätten 
vill i och för sig inte motsätta sig att harnets rätt till umgänge framhålles i 
lagen om detta av psykologiska eller andra skäl anses nödvändigt. Men det 
bör i sft fall framgå att även föräldrarna har en riitt till umgiinge med sina 
barn. nt1got som måste anses självklart. Tingsriitten föresl{ir därför att 
umgängesrätten blir ömsesidig: föräldrar och harn har riitt till umgänge med 
varandra. 

Tingsrätten ansluter sig till ständpunkten att bedömningen av umgänges
rtittsfdgor mitste ha sin utgångspunkt i barnets bästa men vill framhälla att 
även föräldrarnas synpunkter milste viigas in dt1 denna bedömning göres. 

Tingsriitten tillstyrker förslaget att barnet skall få rätt till umgänge med 
tidigare vf1rdnadshavare. 

4.5 Liinsrätten i Stockholms län 

Länsriitten förordar de alternativa förslagen pä de skäl som utredningen 
anger. 

4.6 Länsrätten i Göteborgs och Bohus län 

Gällande riitt ger uttryck för en stark föräldrariitt. Utredningen föresl{tr att 
utgilngspunkten i stället hör vara att barnet har riitt till umgiingc med båda 
föräldrarna. Ett sådant synsätt far emellertid inte medföra att intresset att 
tillgodose barnets rätt blir alltför ensidigt. Avgöranden om umgängesrätt bör 
alltid ske med barnets bästa som riktmiirke. I barnets bästa ligger i regel 
möjlighet att hälla kontakt med biida föräldrarna. För att inte försvära för 
barnet att fii den önskvärda kontakten med den förälder som inte har 
föräldraansvar bör därför denne uttryckligen också fä rätt till umgiinge med 
barnet. Liinsrätten vill diirför i denna del tillstyrka det alternativa förslaget 
till umgängesrätt som innebär att förälder och barn har ömsesidig rätt till 
umgänge med varandra även om de inte bor tillsammans. Länsriitten 
tillstyrker ocks~1 det alternativa förslag som innebär att det införs en laglig 
möjlighet till umgänge mellan ett barn och sådan annan person än förälder 
som barnet har nära anknytning till även i det fall att föräldrarna lever. 

4. 7 Dom stolsverket 

Förälder som iir skild frim vårdnaden har enligt 6 kap 11 * F13 riitt till 
umgänge med sitt barn om inte särskilda skiil talar emot det. Den rättsliga 
grunden enligt förslaget för förföderns riitt att föra talan framg{1r endast 
indirekt. Föriildcr utan del i föriildraansvaret har enligt förslaget riitt att föra 
talan om att barnets rätt till visst umgiinge med föräldern fastställs. 
Domqolsvcrket finner oklart vilken betydelse i vcrkstiillighetshiinsecnde 



Prop. 1981182:168 157 

som kan tillmätas en dom som utverkats av föriilder utan del i föräldraan- Bilaga 3 
svaret om att barnet har rätt till visst umgänge med föräldern. Reglerna om 
överlämnande anknyter till rätten enligt dom eller beslut att få barnet 
överlämnat till sig. 

Om barnet för rätt att sjiilv föra talan om umgilngesrätt ansluter 
domstolsverket sig till utredningens alternativförslag om ömsesidig um
gängesriitt för barn och förälder utan del i föriildraansvaret. 

4.8 Socialstyrelsen 

Barnets rätt till umgänge 

Enligt huvudförslaget har barnet rätt till umgänge med båda sina föräldrar. 
Med den föreslagna lagstiftningen ändras barnets umgänge med föräldrarna 
från att vara en rättighet för föräldrarna till en rättighet för barnet. 
Socialstyrelsen anser att detta är en positiv utveckling. P[1 sikt har det säkert 
också stor betydelse för den föräldraansvarige, som kan betrakta umgänget 
främst som barnets ditt till biida sina föräldrar och inte som en rättighet för 
den andra föräldern. 

Umgängesrätt med tidigare föräldraansvarig, släktingar m. fl. 

Utredningen föreslår att barnet skall få en lagfäst rätt till umgänge med 
annan person som varit föräldraansvarig och med släktingar till en avliden 
förälder. Socialstyrelsen anser detta mycket positivt. 

Barnet har enligt huvudförslaget, med undantag för annan person som 
varit föräldraansvarig och släktingar till en avliden förälder, ingen möjlighet 
att mqt föräldrarnas vilja umgås med personer som barnet har nära 
anknytning till, t. ex. tidigare fosterföräklrar. Socialstyrelsen anser detta 
vara en brist och tillstyrker därför det särskilda yttrande Ivan Ottoson lämnat 
till denna punkt. Enligt hans yttrande hör barn ges umgängesrätt även med 
tidigare fosterföräldrar, så att den känslomässiga kontakt de har fått kan 
upprätthMlas även efter en avslutad placering. Socialstyrelsen anser emel
lertid att denna umgängesrätt inte bör inskränkas till tidigare fostcrföräldrar. 
Det kan sannolikt förekomma andra situationer diir föriildrarna motsätter sig 
att barnet umgås med n{1gon närst{1ende, t. ex. tidigare styvförälder. Att 
bryta en sådan kontakt kan för barnet innebiira en stor sorg och påfrestning. 
Enligt socialstyrelsens uppfattning iir det därför angeläget att barnet får en 
lagfäst umgängesrätt även i dessa fall. 

4.9 LänsstJrclsen i Stockholms län 

Utredningen har föreslagit att lagtexten skall fastslå barnets rätt till 
umgänge med h{1da föräldrarna. Alternativt föreslås att bestämmelsen i 
stället utformas så att föräldrar och barn har ömsesidig rätt till umgänge med 
varandra. Länsstyrelsen vill för sin del tillstyrka alternativförslaget i denna 
del. Länsstyrelsen instiimmer i förslagsstiillarnas motivering att detta skulle 
ge den förälder som inte har del i föriildraansvaret psykologiskt stöd i 
sammanhanget och iiven betona den föriilderns ansvar för sitt barn. 

Utredningen har också föreslagit en utvidgning av umgängesrätten till att 
avse barnets riitt till umgänge med vissa andra personer. I huvudförslaget har 
man stannat vid eventuell tidigare föräldraansvarig samt om föriildcr avlidit. 
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dennes sliikting eller annan niirståendc. till exemcpl samboende med den Bilaga 3 
avlidne. Mot detta har Hinsstyrelsen intet att invända. 

Det föreliggande 11/tcrnatitförslagc1 att den utvidgade umgiingcsriittcn 
iivcn skall gälla tidigare fostcrfiiriildrar och andra personer som barnet haft 
nära relationer till. iiven om föriildrarna lever. kan liinsstyrelsen inte 
instämma i. DL't skulle kunna medföra alltför många förvecklingar. 

R c se r va t i o n av ledamöterna Hallcrby. Lunde och Nilsson: 

A vsniti 4. 9 första stycket. mening 3: "i denna del" stryks. 
Andra stycket: Sista meningen stryks. 
Tredje stycket ersätts med: Alternativförslaget innebär. att den utvidgade 

umgängesrätten även skall gälla tidigare fosterföräldrar och andra personer. 
som barnet haft niira relationer till. iivcn om föräldrarna lever. 

Eftersom alternativförslaget ger barnet störst möjlighet att fä sina 
grundliiggande behov tillfredsstiillda. tillstyrker länsstyrelsen detta för
slag. 

4.10 Barnavårdskonsulentcrna i landet 

Det är en viktig och länge efterlängtad förändring i lagstiftningen. att det är 
barnet. som har riitt till umgänge med bägge föräldrarna. Umgiingesrätten 
har varit en sv{1r lagstiftning att handskas med. Utredningen anser att 
tidpunkt och liknande föreskrifter inte lämpar sig för lagreglering. Starka 
skäl talar för en sadan {1sikt. då st.dana föreskrifter ofta förhindrar den 
flexibilitet som fordras för att det enskilda barnets bästa skall tillgodoses. Vid 
konflikter mellan föräldrar om umgänget är det oenighet om utiivandefor
merna. som dominerar pä bekostnad av vad som gagnar barnet. Skrivningen 
av lagförslaget och diskussionerna i anslutning därtill tar alltför liitt pii detta 
problem och speglar en optimistisk tro pä föräldrarna goda vilja och 
omdöme. Vid skilsmiissokonflikter fördunklas omdöme och god vilja. 
Genom en av socialnämnden förordnad kontaktperson tiinker sig utredning
en komma till rätta med sådana problem. Utredningen föreslar. att 
kontaktperson i dessa och andra frågor rörande barns partställning skall 
kunna förordnas utan samtycke av den som har föräldraansvaret. Detta 
innebiir en ändring av 10 ~ socialtjiinstlagen. som urholkar frivilligheten som 
huvudprincip i detta senare lagförslag. Det iir ett sätt att bakvägen återinföra 
övervakarfunktionen. som vi ser skeptiskt på. 

Vi ser ocksa med tveksamhet på regeln om barns rätt till umgiinge med 
sliiktingar som anges i * 21 BFB. I alternativförslag kap. 6.2.5 föresläs att i 
lagen införs uttrycklig rätt för barnet till umgänge med personer som barnet 
har niira anknytning till iivcn niir föräldrarna lever. Detta förslag garanterar 
pil ett biittrc sätt. att niira relationer av betydelse för barnet hibeh[1lles. Vi 
ansluter oss också till Ivan Ottosons reservation. att barns rätt till fortlöpande 
umgänge med tidigare fosterföriildrar lagfästs. 

4.11 Barna,,årdskonsulenten i Jämtlands län 

Barnets riitt till umgänge 

Föriildcr som är skild från värdnadcn har i giillande FB riitt till umgänge 
med barnet. medan någon motsvarande riitt för barnet inte finns inskriven. 
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Detta ger egentligen inga möjligheter att ta hänsyn till barnets vilja. Bilaga 3 
Rättspraxis har dock på senare tid börjat ändra på detta förhållande, om än i 
liten omfattning. 

Det är. som utredningen anger. ofta barnet som befinner sig i underläge i 
en skilsmässo- eller separationskonflikt mellan föräldrarna. Jag anser det 
därför vara riktigt att man skall stödja barnet. Det är barnet som skall ha riitt 
till umgänge med föräldrarna, men däremot inte ha nagon skyldighet att 
umgås med föriilder som är skild frän föräldraansvaret. 

Vid prövning av umgängesrätten anser jag det riktigt att man i BFB 6:22 
siar fast att bedömningen skall ske utifrån vad som iir förenligt med barnets 
bästa. Se vidare avsnitt 5.2.11 Domstolens slutliga bedömning. Vad är 
förenligt med barnets bästa? Man bör ta stor hänsyn till barnets ålder och 
mognadsgrad. barnets anknytning till föräldrarna. om barnet kan antas 
komma att ta fysisk eller psykisk skada av umgänget. barnets vilja samt 
föräldrarnas förhållande till varandra. Vad gäller den sista punkten ansluter 
jag mig till utredningens resonemang om tillfälligt upphörande av umgäng
esrätten i de fall denna är en konfliktskapande faktor mellan föräldrarna och 
därmed till men för barnet. 

Jag ansluter mig till vad utredningen siiger beträffande barnets rätt till 
umgänge med båda sina föräldrar samt med annan person som tidigare haft 
föräldraansvaret. 

Den utvidgade umgängesrätten skall även omfatta barnets rätt till 
umgänge med annan person än förälder och annan tidigare föräldraansvarig 
t. ex. fosterföräldrar eller annan som långvarigt varit ersättningsförälder. 

Rent principiellt vill jag fastslå att barnet oavsett om föräldrarna lever eller 
ej har rätt till umgänge med släktingar och andra personer som länge stått det 
nära och som barnet är fästad vid, men att lagstifta om sådant måste anses 
synnerligen tveksamt då man inte kan utesluta att det skulle medföra svåra 
konfliktsituationer för barnet. Här måste frivillighet råda! 

Umgängesrättens omfattning m. m. 

Jag ansluter mig till utn:dningens förslag att det iir mindre lämpligt med 
fastställda schabloner för umgängesrättens utövande. Umgängesrättens 
omfattning skall prövas med utgångspunkt frän det enskilda fallet och vara 
beroende inte minst av barnets egen vilja. Det är bra att utredningen papekar 
att hänsyn skall tas till barnets fri tidsintressen. 

Domstolen bör även i fortsättningen kunna ge närmare föreskrifter för 
utövandet av umgängesrätten. Dessa skall dä vara till gagn för barnet. 

Barnet har rätt att fä vissa grundliiggande behov tillgodosedda. I kapitlet 
om umgängesrätt saknar jag synpunkter på detta. En koppling till kap. 4 
kunde vara Himplig. 

I lagtexten föreslås vilka skyldigheter den föräldraansvarige skall ha 
gentemot barnet. För att även garantera barnets välbefinnande när det 
umgås med icke föräldraansvarig borde i BFB 6 kap. under rubriken "barns 
rätt till umgiinge" inskrivas en generell regel om hur dessa personer skall 
förhålla sig gentemot barnet. 

4.12 Skolöverstyrelsen (SÖ) 

Den föreslagna 22 * innebär bl. a. att rätten vid prövning av fraga om 
umgängesrätt skall besluta efter vad som är förenligt med barnets bästa. SÖ 
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vill poängtera att vad som är harncts bästa kan variera med harncts .Bilaga 3 
utveckling och mognad och därmed förändrade behov. Detta innebär att 
barnet kan behöva intensiv kontakt med än modern. än fadern under olika 
utvecklingsfaser av sitt liv. I dessa sammanhang kan barnets kontaktperson 
fä stor betydelse som förmedlare av barnets önskningar. 

SÖ instämmer i utredningens alternativa förslag (s 85) i fräga om 
umgängesriitt men anser härutöver att barnets rätt till kontakt med pasoncr, 
som barnet har eller haft nära kontakt med. behöver stöd i lagtext. Detta kan 
giilla t. ex. fostcrföräldrar eller förälders tidigare sammanboende. Inte sällan 
för liirare och elevvi'irdspersonal förtroende från barn. som längtar efter 
någon som harnet inte för träffa för den förälder som har vårdnaden. 

4.13 Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Utredningen har tagit upp det norska förslaget att i lagen skriva in barnets 
rätt till umgiinge med bägge föräldrarna (NOU 1977:35). Iden är väl 
förankrad hos psykologisk expertis. 

Ett beslut om umgängesrätt måste sättas i relation till beslutet om 
vårdnaden. dvs. om bestämmanderätten över barnet. Den som får um
gängesrätt får rätt att för en viss tid överta bestämmanderätten över barnet i 
fysiskt avseende. Rätten att företräda barnet utåt berörs diircmot inte - den 
kvarstannar opåverkad hos vårdnadshavaren. Det finns inte något lagstadgat 
ansvar för den umgängesbcrättigade motsvarande det för viirdnadshavare i 
nuvarande 1-4 ** och föreslagna 1-7 **· 

Regler för verkställighet av umgängesrätt siktar endast på ett tillfälligt 
fysiskt överförande av barnet till den umgängesberättigade. I dag finns i 
svensk rätt vitesföreläggande för vårdnadshavaren och tvångshämtning av 
barnet. Det har diskuterats påföljd av tredska från vå~dnadshavarens sida i 
form av omprövning av vårdnadsriittcn. Utredningen har föreslagit mildare 
medel att användas i första hand i form av samarbetsavtal och förhandlingar 
mellan parterna på olika niväer. 

Det system som finns och i ilnnu större utsträckning det system som 
utredningen föreslår innehfiller ett stort antal detaljregler och engagerar ett 
stort antal olika kategorier av myndighetspcrsoner. 

Det iir naturligtvis möjligt att som utredningen föreslagit ta bort något 
tvängsmedel. Ur systematisk och principiell synpunkt kvarstår emellertid 
huvudsyftet att genomföra den umgängesbcrättigadcs bestämmanderätt 
över barnet vare sig man har kvar det nuvarande verkställighetssystcmet 
ograverat eller delvis. 

Om man önskade att ändra lagen till en umgängesrätt för barnet och göra 
denna ändring meningsfull skulle man ta bort hela det nuvarande systemet 
för verkstiillighet och ersätta det med ett nytt. Det väsentliga härvid är att alla 
moment av tv{mg mot barnet och mot vårdnadshavaren i den m{m dessa 
tv{mgstitgiirder indirekt drabbar barnet skulle avlägsnas. 

Bibehiiller man däremot det nuvarande verkställighetssystemet. må vara 
med vissa undantag, saknar man täckning för att rubricera förslaget som 
angående barnets rätt till umgänge. Termen blir grovt missvisande. 

Utredningen har föreslagit att även vissa barnet niirstaende skall ha 
urnglingesriitt med barnet. Det måste väl vara ett förbiseende fr{m 
utredningens sida att inte undanta denna grupp från verkställighetsreglerna! 
Det kan viil inte vara utredningens mening att mor- eller farföriildrar som fött 
umgängesriitt med sitt barnbarn skall kunna låta verkstiilla denna. 
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Fakultetsnämnden anser att förslaget om umgängesrätt i det skick det nu Bilaga 3 
föreligger inte lämpar sig som underlag för lagstiftning. 

4.14 Uppsala universitet, juridiska fakultetsnämnden 

I sina förslag (6 kap. i bet) om rätten till umgänge mellan barn och fader 
eller moder, som är skild från vårdnaden betonar utredningen att frågor om 
umgiingesrätt skall bedömas med ledning av vad som är bäst för barnet, och 
att umgängesrätten bör ses som en rätt enbart för barnet eller möjligen, enligt 
alternativförslaget, för både barn och förälder: Denna utgångspunkt är också 
såtillvida befogad, att umgängesfrågorna inte hör ses som enbart en fråga om 
förälderns rätt. (Jfr f. ö. även Högsta domstolens dom i NJA 1978 s. 181.) 
Inte desto mindre innebär utredningens ståndpunkt en något onyanserad 
inställning och en sammanblandning av å ena sidan vad man skall uppfatta 
som rättsanspråk. möjliga att konkret verkställa, och å andra sidan de 
bakomliggande ändamålsskäl, som läggs till grund för lagreglernas utform
ning och tillämpning. 

Om rättsanspråk i formell mening bör man lämpligen tala bara i den mån 
som anspråken går att principiellt verkställa med rättsliga medel. Osanktio
nerade önskemål om att ett visst tillstånd skall uppnås eller om att vissa 
synpunkter skall vara vägledande för rättstillämpningen hör inte i lagen 
betecknas som rättsanspråk. När utredningen i förslaget till 6 kap. 20 § som 
en första regel fastslår att ett barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna, 
ger terminologin intryck av rättsanspråk. Utredningen finner emellertid själv 
(s. 84) att det inte lämpar sig för lagreglering att fastslå att en förälder är 
skyldig att umgås med barnet i den utsträckning som en dom anger. 
Följaktligen innebär talet om barnets rätt till umgänge i varje fall inte att 
något rättsligt tvång kan riktas mot någon "umgängesskyldig" förälder. En 
annan sak är att föräldrar och barn kan ha moraliska skyldigheter mot 
varandra. Utredningen tycks emellertid ha uppfattat umgängesrätten som en 
rättighet nch en skyldighet. som barnet och föräldern kan ha mot varandra. 
Synsättet kommer till uttryck också på s. 82 där det sägs att barnet har en 
skyldighet att umgås med den förälder som det normalt inte vistas hos. 

Emellertid är det enligt fakultetsnämndens mening en grundläggande 
felsyn. som får vissa praktiska konsekvenser. att se rätten till umgänge som 
en sådan ömsesidig, rättslig skyldighet för förälder och barn att umgås med 
varandra. Ett umgänge kan inte rimligen tvingas fram med rättsliga medel 
annat än möjligen i"fråga om mindre barn. (Jfr dock den nuvarande regeln i 
FB 21 :4 om förbud mot verställighet i strid mot barnets vilja.) 1 lela 
umgängesrätten - betraktad som ett rättsanspråk - bör snarare ses som en 
rätt för barn och förälder som inte har del i vårdnaden, att träffas utan att 
vårdnadshavaren kan motsätta sig det. En sådan uppfattning synes också 
ligga bakom den nuvarande regeln om umgängesrätt i FB 6: I 0, som talar om 
att fader eller moder. som är skild från vårdnaden, normalt inte får betas 
tillfälle till umgänge med barnet. Umgängesrätten ärm. a. o. utformad som 
en inskränkning i den rätt att bestämma över barnets person, som eljest i 
princip tillkommer vårdnadshavaren. Detta synsätt kan också ge realistiska 
resultat i fråga om reglernas utformning just som rättsanspråk. Fakultets
nämnden förordar därför att de grundläggande reglerna om umgängesrätt 
iiven i framtiden utformas på ett motsvarande sätt. 

Det hör framgf1 att umgängcsriitten är en rätt även för föräldern. Detta 
synes sakligt högst motiverat. Intresset för en förälder att få träffa sitt eget 

11 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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barn bör inte glömmas bort därför att lagstiftningsarbetet sätter barnets Bilaga 3 
intresse i centrum. Eftersom föräldern enligt utredningens förslag faktiskt 
ges talerätt för att bryta vårdnadshavarens eventuella motstånd mot hans 
umgiingc med barnet. är det formellt också naturligt att i nämnda mening 
faktiskt se umgängesrätten som ett rättsanspråk även för föräldern. 
Utredningen har m. a. o. i realiteten utformat umgängesrätten som en rätt 
även för föräldern. fastän utredningen själv förnekar detta genom talet om 
att enbart barnet skulle ha umgängesrätt enligt huvudförslaget. 

Mot bakgrunden av de anförda synpunkterna kan det ifrågasättas om den 
föreslagna lagtexten ger den bästa ledningen för bedömningen. Den 
avgörande frf1gan är när umgängesrätt skall kunna vägras. Lagtexten anger 
överhuvudtaget inte detta förhållande utan säger blott i 20 § att barnet har 
rätt till umgänge med båda föräldrarna och i 22 * att rätten vid prövning av 
fråga om umgängesrätt skall besluta efter vad som är förenligt med barnets 
bästa. Detta innebär att lagtexten faktiskt inte preciserar något rättsfaktum, 
som skall kunna föranleda att umgängesrätt vägras. Den allmänna hänvis
ningen till barnets bästa kan dessutom ge det felaktiga intrycket att 
umgängesrätt skall få utövas bara om det kan utredas vara till större fördel än 
nackdel för barnet att umgänge kommer till stånd. Som utredningen 
nyanserat utvecklat i den allmänna motiveringen hör emellertid presumeras 
att umgänget är av värde för barnet. och det bör vägras bara om särskilda skäl 
talar däremot. (Jfr nuvarande 7:11.) Lagtexten skulle med fördel kunna 
utformas som en föreskrift till ömsesidig rätt till umgänge för barnet och 
förälder' som inte har del i vårdnaden, i den mån utövandet av umgänget inte 
kan antas strida mot barnets bästa. Detta betyder också att 22 § inte bör 
utgöra något fristående lagrum. (Jfr vad som ovan sagts om 6:18.) 

Fakultetsnämnden tillstyrker förslaget (6:21) att umgängesrätt skall 
införas även mellan barnet och vissa andra personer än den förälder, som ej 
har del i vårdnaden. Betraktat som riittsanspråk blir det också här fr{1ga om 
en rätt som begränsar vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet. Det 
låter sig diskuteras om denna rätt bör tillkomma inte bara barnet utan även 
dessa andra personer, som tidigare haft vårdnaden eller är släktingar till 
avliden förälder. Fakultetsnämnden delar dock utredningens uppfattning att 
dessa personer inte bör ges egen talerätt. T enlighet med utredningens 
ståndpunkt finns det d{1 heller inte anledning att ange dem som umgiinges
berättigade. utan det räcker med att barnet ges en rätt till umgänge i den män 
detta anses förenligt med barnets bästa. 

4.15 Högskolan i Örebro 

Utredningens ståndpunktstagande att rätten till umgänge hör knytas till 
barnets intressen och ej till förälderns (oavsett om denna är biologisk eller 
förvärvad) anser styrelsen tilltalande och det blir då en självklarhet att 
formulera 20 * så att det är barnet som har rätt till umgänge. 

Konsekvenserna av detta synsätt får dock inte överdrivas. Även frågan om 
umgängesrätten bör avgöras med utgångspunkt från en sådan vidare 
hediimning av vad som är bäst för barnet som angavs i kommentaren till 18 ~. 
Barnets tillfälliga viljeyttringar kommer da inte att påverka fragan om 
umgängesrätt ska föreligga. 
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Överflyttning av harn för utövande av umgänge 

Barnet bör i\ andra sidan inte kunna tvingas till umgiinge med stöd av ett 
domstolsbeslut enligt hiir aktuella bestämmelser och i överensstämmelse 
med denna tankegång föreslår utredningen att tvångshämtningar av barn 
aldrig skall fä ske för att tvinga fram den umgängesrätt som domstolen 
bestämt. Även denna förändring ställer styrelsen sig positiv till. eftersom det 
i praktiken aldrig kan vara bra för barnet att sådant överlämnande kommer 
till sfrind. 

En annan sak är att en föräldraansvarigs vägran att lämna över barnet för 
umgänge till den icke föräldraansvarige föräldern, i likhet med andra 
åtgiirder som står i strid med barnets intressen. kan komma att beaktas i en 
process om ändring av föräldraansvaret. 

Frågan om möjligheten att använda direkt verkande tvång bör dock inte 
sammanblandas med möjligheten att genom vitesföreläggande riktat mot 
den föräldraansvarige indirekt tvinga denna att lämna nödvändig medverkan 
för att umgängesrätten skall kunna realiseras. Sådana regler föreslås också 
och styrelsen har inget att invända mot det, såvida utdömande av förelagt vite 
inte sker om anledningen till att umgänget uteblir beror på barnets 
viigran. 

Umgängesrätt med annan än förälder 

En tvistefraga i utredningen, som resulterat i alternativa förslag, har varit i 
vilken utsträckning barn skall ha rätt till umgänge även med andra än 
biologiska föräldrar. 

Styrelsen kan inte se några vägande skäl som skulle tala för en begränsning 
av umgängesrätten på det sätt utredningen föreslår. 

Som framhålls av ledamoten av utredningen Gunnel Linde i ett särskilt 
yttrande i hetiinkandet (s. 184) hör barn, som kanske från födelsen och flera 
år framfö varit i ett gott fosterhem (utan att vårdnaden eller föräldraansvaret 
överflyttats till fosterföriildrarna) och sedan flyttats till sina biologiska 
föräldrar. självklart har rätt att ocks[1 i fortsättningen träffa fosterföräldrar
na. Barnet hör också ha rätt att träffa andra för det betydelsefulla 
personer. 

Styrelsen föreslår därför att 21 * l st I p ges följande lydelse: "Barnet har 
rätt till umgänge med annan person som haft föräldraansvaret. Barnet har 
även rätt till umgänge med andra som har nära anknytning till det.,. 

Den här ovan föreslagna regeln kommer säkert inte att föranleda särskilt 
mimga processer. Dess huvudsakliga verkan kommer förmodligen att ligga 
pä det "icke-rättsliga" planet. 

4.16 Statens invandrarverk (SIV) 

SIV förordar det alternativ i utredningens förslag, som går ut på att barn 
och föräldrar har en ömsesidig rätt till umgänge, även då barn och föräldrar 
inte bor tillsammans. 

M{mga invandrarmiin som har barn med svenska kvinnor för en envis 
kamp för att fä träffa sina barn. I sådana fall kan det vara ett psykologiskt 
stöd, att det är en gemensam rätt för barn och förälder att få träffas. 

SI V instämmer också i förslaget om att barnet vid ena vårdnadshavarens 
död skall ha riitt till umgänge med den avlidna föriilderns släktingar. 

Bilaga 3 
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4.17 Familjelagssakkunniga 

I princip bör barnet kunna umgås med alla, vare sig släktingar eller andra 
som finns i dess närhet. Åtskilligt ligger därför i tanken att ge barnet en 
mycket vidsträckt umgängesrätt enligt ett av de alternativa förslagen (6.2.5 
senare delen). Frågan är dock om det går att lagfästa en så vidsträckt 
umgängesrätt. Det kan förekomma fall där det måste läggas i vårdnadsha
varens makt att förhindra kontakt utan att det kan direkt slås fast att barnet 
skulle ta skada av umgänget. När det gäller personer som inte tidigare haft 
del i vårdnaden eller är nära släkt med barnet måste det liksom hittills 
överlämnas åt vårdnadshavaren att bedöma i vilken omfattning umgänge 
skall få ske. I praktiken kommer frågan mest att få betydelse för mindre 
barn. 

När det gäller personer som tidigare haft vårdnaden om barnet utan att 
vara dess föräldrar föreligger alldeles speciella skäl för umgängesrätt. I det 
fallet måste det som utredningen framhåller (s. 83) vara viktigt för barnets 
utveckling att den tidigare relationen inte tillåts bli helt avklippt utan att i så 
fall starka skäl talar för detta. Motsvarande gäller i fråga om barnets 
umgänge med avliden förälders släktingar eller samboende, ett umgänge som 
kan ha fortgått till barnets bästa under förälderns livstid men nu hotas att 
avbrytas, kanske som följd av motsättningar mellan den andre föräldern och 
den avlidnes efterlevande anhöriga. Vi vill tillstyrka det förslag till en 
utvidgad lagfäst umgängesrätt som utredningen föreslår i nu nämnda 
hänseenden (6.2.2). 

Det förefaller rimligt att som utredningen föreslår barnets rätt till umgänge 
med annan person än förälder inte skall kunna prövas på talan av envar som 
anser sig ha den förutsatta nära anknytningen till barnet (21 §).Förutom av 
barnet föreslås talan i sådant fall kunna väckas av socialnämnd. Därigenom 
kan förhoppningsvis i åtskilliga fall frågan om umgängesrätt lösas innan den 
behöver bringas till rättslig prövning. 

Utredningens huvudförslag ser umgänget också med föräldrarna som en 
uteslutande barnets rätt (6.2.1 ). Detta får den konsekvensen att förälder 
utan del i föräldraansvaret uttryckligen måste ges rätt att föra talan i frågan 
(20 §).Avgörande för utredningen har varit en önskan att komma ifrån den 
äldre uppfattningen om umgängesrätten som en föräldrarnas rätt och en 
barnets motsvarande skyldighet (s. 82). Vi förstår denna önskan och anser 
inte att de av utredningen befarade, psykologiskt grundade betänkligheterna 
mot huvudförslaget - utmynnande i alternativförslaget om en föräldrars och 
barns ömsesidiga rätt till umgänge med varandra ( 6.2.5)- har sådan tyngd att 
de väger över. Att i detta sammanhang särskilt betona föräldrarnas ansvar 
för sitt barn blir för övrigt obehövligt, om man i enlighet med vårt förslag (se 
avsnitt 3.1.15)undviker att terminologiskt utpeka den med vilken barnet 
skall ha rätt till umgänge såsom varande utan föräldraansvar. 

4.18 Stockholms sociala centralnämnd 

Beträffande umgängesrätten förordas utredningens alternativförslag, 
nämligen att föräldrar och barn ges en ömsesidig rätt till umgänge med 
varandra. Om umgängesrätten, som i huvudförslaget, knyts endast till barnet 
finns risken att den förälder som barnet bor tillsammans med har starka 
förväntningar på barnet att det inte skall träffa den andre föräldern. Barnet 
kan hamna i en konfliktsituation där det å ena sidan vill träffa den icke 
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Prop. 1981/82:168 165 

hemmavarande föräldern men där det å andra sidan inte förmår att motstå en Bilaga 3 
press från den andre föräldern att avstå. De formuleringar i betänkandet som 
berör detta problem är orealistiska. Där framhålls att det är viktigt att den 
föräldraansvarige uppmuntrar barnet att besöka den andre föräldern och att 
den andre föräldern och att den föräldraansvarige föräldern inte får 
motverka att umgänge kommer till stånd. Om människor fungerade på detta 
sätt skulle det knappast finnas några problem med umgängesrätten. Men just 
därför att människor ofta handlar på motsatt sätt är det viktigt att 
umgängesrätten görs ömsesidig. Oenighet rörande rätten till umgänge 
kommer i högre grad att bli en fråga för föräldrarna. Barnet kan härigenom 
befrias från svårare lojalitetskonflikter. 

I lagtexten § 20 står att domstol beslutar om umgängesrätt om den 
föräldraansvarige motsätter sig att umgängesrätten utövas. Verbet "motsät
ter sig" kan misstolkas som att det måste röra sig om en absolut vägran att 
umgängesrätten utövas. Förvaltningen föreslår att texten ändras till att 
domstol beslutar i de fall föräldrar inte kan enas om hur umgängesrätten skall 
utövas. 

Utredningen tar i huvudförslaget upp en utvidgning av umgängesrätten. 
Barnet får rätt till umgänge dels med annan person än förälder som tidigare 
haft föräldraansvaret och dels - om den ena föräldern avlidit - med den 
avlidnes släktingar och andra barnet närstående personer. I ett alternativ
förslag går man ytterligare ett steg och föreslår att barnet skall ha rätt till 
umgänge med släktingar och andra barnet närstående personer t. ex. tidigare 
fosterföräldrar även om föräldrarna lever. 

Förvaltningen har inget att invända mot att umgängesrätten utökas. 
Huvudförslaget förordas dock. Om båda föräldrarna lever får förutsättas att 
kontakter med släktingar och andra närstående kommer till stånd genom 
föräldrarna. Det positiva med alternativförslaget är framför allt att det 
öppnar möjligheten till umgänge med f. d. fosterföräldrar och f. d .. styvför
äldrar. Om föräldrar motsätter sig sådant umgänge torde det dock i praktiken 
knappast gå att genomföra i vart fall inte beträffande mindre barn. Möjligen 
skulle en sådan bestämmelse kunna medföra en önskvärd attitydförändring. 
Många fosterbarn har redan i dag- utan lagstadgad rätt- efter att återvänt till 
hemmet bibehållit och utvecklat fina kontakter med de tidigare fosterföräld
rarna. Om alternativförslaget skulle genomföras är det viktigt att den 
begränsningen görs att talan endast får föras av barnet eller socialnämnd. 

4.19 Göteborgs sociala centralnämnd 

Bestämmelserna om umgängesrätt har länge använts så gott som 
uteslutande för att tillgodose föräldrarnas behov. Många barn har utsatts för 
en grym behandling, och det är inte ovanligt att lagen använts så att barn fått 
leva hela sin uppväxttid som föremål för föräldrarnas strider om umgänges
rätten. Det är visserligen viktigt att barn har tillgång till båda sina föräldrar, 
men inte till vilket pris som helst. En och annan gång går det kanske att lösa 
problemet genom en överflyttning av vårdnaden, men ofta är föräldrarna så 
låsta i sin negativism mot varandra att det inte löser några problem. 
Fokuseringen av barnets rätt kan förhoppningsvis förhindra att barnet 
utnyttjas i striderna mellan föräldrarna. 

Socialförvaltningen är positiv till huvudförslaget att barnet har rätt till 
umgänge med Mda sina föräldrar. 



Prop. 1981/82:168 166 

4.20 Malmö sociala centralnämnd 

Antalet umgängesrättskonflikter har ökat väsentligt under senare år bl. a. 
beroende på ökningen av antalet skilsmässor och separationer i samman bo
endeförhållanden. Den obearbetade konflikten mellan föräldrarna påverkar 
oftast. barnet negativt. Den föräldraansvarige har här ett övertag och kan 
använda barnet som ett vapen mot den andre. Barn i lägre åldrar har 
knappast någon möjlighet att själv påverka situationen. Barn har behov av en 
stabil känslomässig kontakt med båda föräldrarna. Det bör därför ställas 
stora krav pä den föräldraansvarige att på ett positivt sätt medverka till att 
umgänge kommer till stånd. Endast i ett fåtal fall bör man kunna anföra att 
barnet tar direkt fysisk eller psykisk skada av att träffa den andre 
föräldern. 

Utredningens huvudförslag är att barnet har rätt till umgänge med båda 
föräldrarna. Betonas barnets rätt till umgänge alltför mycket kan det tänkas 
att den föräldraansvarige anser sig ha en större anledning att försvåra att 
umgängesrätten utövas. Därför förordar sociala centralnämnden alternativ
förslaget att barn och föräldrar har ömsesidig rätt till umgänge med varandra. 
Härigenom betonas båda föräldrarnas ansvar för sitt barn. 

När det gäller omfattningen och utövandet av umgängesrätten hör hänsyn 
tas till bland annat barnets ålder, förhållande till förälder, barnets 
fritidsintressen, förälders arbetstider och geografiskt avstånd. I de flesta fall 
kan föräldrarna själva komma överens om hur umgänget lämpligen skall 
utformas. Möjlighet skall finnas att få hjälp hos socialnämnden att bearbeta 
eventuell konflikt och söka gemensamma lösningar för barnets bästa. Kan 
föräldrarna inte komma överens kan de överlåta ät domstol att fatta beslut. 
Om beslutet sedan inte efterlevs och barnets bästa åsidosätts kan detta vara 
ett skäl till att överflytta föräldraansvaret. 

Ibland flyttar den ene föräldern till en bostad som är belägen ganska långt 
från den andres. Svårigheter med umgänget uppstår då på grund av restid och 
kostnader, vilket kan medföra sämre kontakt. Umgängeskostnaderna 
i1vseende uppehälle för barnet har från den l januari 1980 reglerats i 
Föräldrabalken 7 kap. 4 §genom avdrag från underhållsbidraget under vissa 
omständigheter. Reskostnaderna kan ibland vara mycket betungande och 
avgörande för tätheten i kontakten. Det är angeläget att finna former för att 
komma tillrätta med detta problem. 

Enligt nuvarande lagstiftning är det endast biologiska föräldrar och 
adoptivföräldrar som har lagstadgad umgängesrätt med sina barn. Utred
ningen menar att en käslomässig anknytning kan finnas även till andra 
personer t. ex. tidigare fosterföräldrar. Föräldraansvarig kan försöka hindra 
att kontakten bibehålls av olika skäl. Om det med hänsyn till barnets bästa 
finns uttalat behov av, att kontakten bibehålls kan det i speciella fall vara 
motiverat att domstol ·kan fastställa umgängesrätt. Särskilt kan detta gälla 
tidigare föräldraansvar,ig och avliden förälders släktingar. Vid bedömningen 
bör tas hänsyn till hur stark den känslomässiga anknytningen iir och hur 
många övriga personer barnet har umgängesrätt med. 

4.21 Botkyrka sociala centralnämnd 

Barnet har riitt till umgänge med båda sina föräldrar. Den tidigare 
anvisade skyldigheten för kommunerna att erbjuda samarbetssamtal vid 
tvister om föräldraansvar gäller även vid tvister beträffande umgängesrätten. 

Bilaga 3 
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Lagförslaget ger även barn rätt till umgänge med andra än föräldrarna. Bilaga 3 
Exempelvis i samband med att en av föräldrarna avlider, kan barnet få 

·umgängesrätt med släktingar till den avlidne och andra med nära anknytning 
till barnet. En reservant påpekar behov av lagfäst rätt för barnet till umgänge 
med tidigare fosterföräldrar med utgångspunkt i vissa givna situationer även 
när föräldrarna lever. En sådan situation iir för handen när ett barn efter en 
längre fosterhemsvistelse återgår till föräldrahemmet. Socialkontoret delar 
reservantens uppfattning att denna möjlighet borde finnas tydligt angiven i 
lagtexten. Det slag av fosterhemsplacering som här avses ger känslomässiga 
bindningar som det utifrån barnets utgångspunkt inte är bra att plötsligt och 
tvärt bryta av. Utredningen anvisar förutom samarbetssamtal en möjlighet 
att få en kontaktperson utsedd av kommunen när umgängesrätten inte 
fungerar. Det finns fler förslag i utredningen på vilket sätt man skall lösa 
frågan om umgängesrätten, som denna tjänsteskrivelse berör på annat ställe. 
Kommunens möjligheter att medverka och även skyldighet att agera med 
stöd av innehållet i kommande socialtjänstlag kan vid ett första påseende 
vara tillräckligt. Utredningen lämnar dock problematiken lite lättvindigt och 
hänskjuter frågeställningen till den kommunala socialtjänsten. Att lösa 
konflikter med samarbetssamtal även innan tvisten kommer inför domstol 
förefaller från socialkontorets sida fullt tillfredsställande. I det här avseendet 
har utredningen fullt klart för sig behovet men ryggar tillbaka inför 
kostnadsaspekten. Man rekommenderar kommunerna att erbjuda samar-
betssamtal och avstår från att införa mer tvingande bestämmelser. 

4.22 Umeå sociala centralnämnd 

Det är viktigt att barnet har rätt till umgänge med annan person som 
tidigare haft föräldraansvar för barnet samt avliden förälders släktingar. 
Fortsatt umgänge med personer, som stått barnet nära under uppväxten är 
betydelsefullt för att motverka rotlöshet och isolering. 

4.23 Ludvika sociala centralnämnd 

Utredningens betoning av barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna 
framstår som en riktig förändring. 

Vi anser dock att erfarenheterna pekar på att den svårighet som 
alternativförslaget uppmärksammat bör beaktas i lagstiftningsarbetet. Enligt 
huvudförslaget inskränker sig släktingars och andra närståendes lagliga rätt 
till umgänge till situationer. då förälder avlidit. 

Vi ifrågasätter också, om det inte i lagtexten borde förtydligas att 
föräldrarna har ett ansvar för att barnets kontakt med andra närstående så 
långt möjligt tillgodoses utifrån barnets bästa. 

4.24 Stockholms läns landsting, förvaltningsutskottet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Förslaget att bestämmelsen om umgängesrätt skall utformas så att det är 
barnet som i princip har ovillkorlig riitt till umgänge med båda sina föriildrar 
med samtidig bedömning om detta är förenligt med barnets bästa innebär 
större möjligheter men samtidigt minskat tvång för barnet. Huvudförslaget 
innehäller en för barnet viktig nyhet. nämligen lagstadgad umgängesrätt dels 
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med annan person än förälder vilken tidigare haft föräldraansvaret och dels Bilaga 3 
om den ene föräldern avlidit - med den avlidnes släktingar och andra barnet 
närstående, vilka barnet annars skulle riskera att förlora kontakten med. 

Sociala nämnden 

Kommitten anser att nuvarande bestämmelser om umgängesrätt ger 
uttryck för en stark föräldrarätt. I sitt huvudförslag föreslår kommitten att 
bestämmelsen omformas så att det är barnet som har rätt till umgänge med 
båda sina föräldrar. Förslaget innebär att varje bedömning om och i vilken 
utsträckning umgängesrätt skall utövas utifrån vad som är förenligt med 
barnets bästa. Vilar föräldraansvaret på endast en av föräldrarna eller på 
annan person och motsätter sig denne att umgängesrätten kommer till stånd 
beslutar rätten i frågan. Enligt ett alternativt förslag skall bestämmelsen om 
umgängesrätt i stället utformas så att den ger uttryck för en ömsesidig rätt för 
föräldrar och barn till umgänge med varandra även då föräldrarna bor 
åtskilda. 

Huvudförslaget innehåller vidare den nyheten att lagstadgad umgänges
rätt för barnet införs dels med annan person än förälder som tidigare haft 
föräldraansvaret och dels - om den ene föräldern avlidit - med den avlidnes 
släktingar och andra barnets närstående som barnet annars skulle riskera att 
förlora kontakten med. 

I detta hänseende föreslås alternativt att barnet skall ha lagstadgad rätt till 
umgänge med släktingar och andra barnet närstående, exempelvis tidigare 
fosterföräldrar, även om föräldrarna lever. Vid prövning av fråga om 
umgängesrätten skall vad som är förenligt med barnets bästa vara "ledstjär
nan". 

Förvaltningen förordar alternativförslaget då detta ger barnet störst 
möjlighet att få sina grundläggande behov tillfredsställda. Alternativförsla
get framhåller även den ömsesidiga rätten till umgänge mellan barn och 
föräldrar och bidrar därmed till en nyanserad bedömning av begreppet barns 
rätt. 

4.25 Svenska kommunförbundet 

Utredningen föreslår att bestämmelsen om umgängesrätt omformas så att 
det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. En sådan 
regel skulle enligt styrelsens uppfattning betona förälderns skyldighet att 
träffa sitt barn och därmed bättre tillvarata barnets intressen. 

Det är känt att många barn av sin omgivning påverkas till en negativ 
uppfattning om den förälder som inte har vårdnaden. Barnets vårdnadsha
vare spelar i detta sammanhang ofta en framträdande roll. Risken för att 
barnet under sådana förhållanden drabbas av svåra lojalitetskonflikter är 
stor och måste uppmärksammas från samhällets sida. Att barnet intar en 
avog attityd till umgänge med den förälder, som barnet inte bor tillsammans 
med, leder ofta till att föräldern undandrar sig vidare kontakt med sitt barn. I 
själva verket finns det ofta en önskan hos båda parter att träffas - en önskan 
som hindras av missuppfattningar på båda håll. Förälderns undanglidande 
attityd kan innebära. att barnet får sina föreställningar om att föräldern inte 
vill ha kontakt bekräftade. En sådan bekräftelse kan innebära stora risker för 
barnets identitets- och personlighetsutvcckling. Det är därför angeläget, att 
kommunerna uppmärksammar behovet av stödinsatser i samband med 
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umgängestvister och att man utvecklar metoder för att aktivt bearbeta de Bilaga 3 
konflikter som ligger till grund för tvisten. 

Det kan inte uteslutas, att umgängestvister uppdagas oftare om en 
missgynnad förälder kan stödja sig på en rätt till umgänge med sitt barn. En 
sådan rätt kan innebiira att hans eller hennes intresse av att söka kontakt med 
någon utomstående person för att bearbeta problemet ökar. Detta talar för 
att umgängesrätten bör utformas enligt utredningens alternativförslag, som 
ger uttryck för en ömsesidig rätt för föräldrar och barn till umgänge med 
varandra, även då föräldrarna bor åtskilda. Erfarenheten har dock visat att 
många föräldrar missbrukar sin umgängesrätt till skada för barnet. Styrelsen 
ansluter sig därför till utredningens huvudförslag och förutsätter att barnets 
umgängesrätt visas sådan respekt, att barnet också får träffa föräldrarna när 
det iir till barnets bästa. 

Utredningen föreslår vidare, att lagstadgad umgängesrätt för barnet även 
införs med dels annan person än förälder, som tidigare haft föräldraansvaret 
dels - om den ene föräldern är avliden - med den avlidnes släktingar och 
andra barnet närstl1ende personer. Styrelsen ansluter sig till utredningens 
förslag i denna del men vill dessutom understryka vikten av, att barnet även 
ges rätt till umgänge med tidigare fosterföräldrar. 

4.26 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

Nuvarande bestämmelser om umgängesrätt ger uttryck för en stark 
föräldrarätt. TCO delar utredningens förslag om att bestämmelsen omfor
mas så att det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. 
Förslaget innebär att varje bedömning om och i vilken utsträckning 
umgängesrätten ska utövas ska ske utifrån vad som är förenligt med barnets 
bästa. TCO stöder vidare förslaget om att lagstadgad umgängesrätt för 
barnet införs med annan person än förälder, som tidigare haft föräldraan
svaret. 

När föräldrarna bor i skilda kommuner är samråd och ett gott samarbete 
kommunerna emellan väsentligt. TCO vill också understryka vikten av att 
alla utredningar om föräldraansvar etc. v1.:rkligen arbetar skyndsamt. 

4.27 Centralorganisationen SACO/SR 

Nuvarande bestämmelser angående umgängesrätt ger uttryck för en stark 
föräldrarätt. Det är föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet. Det är 
enligt SACO/SR positivt att detta synsätt ändras till att gälla att det är barnet 
som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Även till tidigare 
fosterföräldrar, släktingar etc. Bedömning måste alltid ske utifrån vad som är 
förenligt med barnets bästa. 

4.28 Moderata Kvinnoförbundet (MKF) 

MKF delar i huvudsak utredningens åtsikter och stöder förslagen. Det är 
naturligtvis så att föräldrarna har behov av att träffa och umgås med sina barn 
också efter en praktisk separation från dem. Det m{1stc emellertid klart 
framgi1 att det iir barns riitt till umgiinge med sina föräldrar eller andra vuxna 
med vilka barnet har niira och levande kontakt som skall vara grunden och 
utgångspunkten för all lagstiftning kring umgängesrätten. 
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:V1KF_anser att i 6 kap. 21 ~ BFB bör införas ett stycke som ger barnet rätt Bilaga 3 
att umgäs med personer som det har nära anknytning till eller som det iir fäst 
vid. Detta bör. inte vara förknippat med nuvarande eller tidigare föräldra-
ansvar. Bl. a. bör barnets rätt till umgänge med t. ex. släktingar till biologisk 
förälder som aldrig haft föräldraansvar säkerställas~ oavsett denna förälder 
lever eller är död. 

4.29 Centerns Kvinnoförbui1d (CKF) 

Geinensamt foräldraansvar efter skilsmässa innebär inte att barnen måste 
bo växelvis hos sina föräldrar. men att barnen måste ha rätt till umgänge med 
båda fodlclrarna. Barnens bästa bör här som alltid vara rättesnöret. 

Utredningens förslag· anser CKF vara en bra utgtmgspunkt. En kontakt
person som för barnets talan. enligt förslaget. bör kunna vara till hjälp i detta 
avseende. 

Alternativförslaget att umgängesrätten skall kunna omf~tta även andra än 
de föräldraansvariga är intressant. 

Den som får föräldraansvaret har. eventuellt i samråd med sociala 
myndigheter. ansvar för att barnen kan umgås och hålla kontakt med 
personer som de har känslomässig anknytning till t. ex. mor- och farföräldrar 
och tidigare vårdnadshavare. 

4.30 Folkpartiets kvinnoförbund (FPKI 

Varje bedömning om och i vilken utsträckning umgängesrätt skall utövas 
bör ske utifrån vad som är bäst för barnet. Barnet bör ha rätt till umgänge 
med bägge sina föräldrar. Vidare instämmer förbundet i förslaget att barnet 
skall ha lagstadgad rätt till umgänge med släktingar och andra barnet 
närstaende. exempelvis tidigare fosterföräldrar. även om föräldrarna 
lever. 

4.31 Moderata Ungdomsförbundet 

Här menar vi att oavsett förändringar i vem/vilka som har föräldraansvaret 
sa måste barnet ges rätt till att upprätthålla umgänget med personer som de 
tidigare haft ett stadigvarande umgänge med t. ex. föräldrar, släktingar och 
vissa fostcrförälclrar. Genom att lagfästa sådana riktlinjer ges barnet större 
möjligheter att behålla ett sådant umgänge oavsett förälderns inställning. 

4.32 Folkpartiets Ungdomsförbund <FPU) 

Umgängcsriitten ska givetvis omformas så att det iir barnet som har rätt till 
umgänge med sina föriildrar. Barnets bästa ska ju stä i centrum rn:h vi kan 
Wnka oss mtmga fall där barnets biista står i bjiirt kontrast mot en rättighet för 
föriilder att träffa barnet. Barnet bör också ha umgiingesriitt med sliiktingar 
och andra niirstäende 11fl/11 att riittigheten förknippas med ena föriilderns 
frimfällc. 
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4.33 Sveriges adrnkatsamrund 

Samfundet anser inte att man hör på siitt utredningen förcsUr se umgiinget 
mellan föriildrar och barn uteslutande som en barnets riitt. 

Erfarenheten visar att harn efter skilsmiissor ofta påverkas av v{irdnads
havaren till en negativ inställning till den andre föriilclern. Den föriildcr, som 
är utesluten fdn vardnaden behöver i en s[1dan situation fä känna. att lagen i 
varje fall ger honom eller henne rätt att umgås med sitt barn. 

Enligt samfundets uppfattning har utredningen i sin striivan att tillgodose 
harnets riitt i vi~sa avseenden tagit allt för litet hänsyn till föriiklrarna. vilket i 
sin tur kan negativt päverka barnet. 

Samfundet tillstvrker att umgängesrätten utstriicks till person som haft 
fii~iildraansvar san~t- om en föriilcl;r är död - till far- eller morföräldrar. En 
lagfäst umgängesrätt m;lste dock avse en begränsad krets. 

4.34 Sveriges domareförhund 

Lagförslaget inleds med bestämmelser som anger föräldraansvarets 
innebörd. En viktig del av föräldraansvaret är barnets riitt till umgänge med 
biiggc föräldrarna. Detta bör komma till uttryck i de inledande paragrafer
na. 

Det är av största vikt för barnet att det bibehåller goda relationer till bägge 
sina föräldrar och att det därför bör ha tillfälle att regelbundet träffa elen 
föriilder som det inte bor hos. Enligt utredningens huvudförslag skall 
bcstiimmelsen om umgängesrätt formuleras så att det ger barnet rätt till 
umgänge med biigge föriildrarna. Alternativt föresläs en utformning 
innebärande en ömsesidig rätt för föräldrar och barn till umgänge med 
varandra. Det iir givetvis önskvärt att bestämmelsen utformas så att den p[1 
allt sätt underlättar det umgiinge som eftersträvas. Det synes förbundet som 
om alternativförslaget biist tillgodoser samtliga berörda personers intressen 
och diirmed skapar större förutsättningar för ett fungerande umgiinge. 
Förbundet tillstyrker diirför detta förslag. 

Utn:dningcn föreslår vidare att en lagstadgad umgiingesrätt för barnet 
införs dels med annan persern iin förälder som haft föräldraansvaret. dels -
om den ena föriildcrn avlidit - med elen avlidnes släktingar och andra barnet 
närstitende, exempelvis sammanboende med den avlidne. Alternativt 
föreslt1s att riitten till umgänge med sist angivna personer skall gälla när 
föräldrarna lever. Även om domareförbundet har full förståelse för de motiv 
som ligger bakom förslaget stiiller förbundet sig dock tveksamt till detta, enär 
det lätt kan leda till nya konflikter som kan medföra skada för harnet. Skulle 
n:'igot av förslagen leda till lagstiftning synes huvudförslaget vara minst ägnat 
att skapa koQflikter. 

4.35 Föreningen Kommunal- och landstingsanställda familjerådgivare . 

!KLFRI 

Betriiffandc umgi'ingc.\'/"drtcn stöder vi det alternativa förslaget som ger 
föriildrarnch barn ömsesidig riitt till umgiinge med varandra. iiven om de inte 
bor tillsammans. Detta bör giilla för alla föriildrar med och utan formellt 
föriildraansvar samt för alla barn. Som familjcr;idgivare har vi mtmgärig 
erfarenhet av motvilliga v[mlnadshavare som pt1 1)lika siitt omöjliggjort 
umgiingc med andre föriildcrn. Vi vill hetona föriilclrars skyldighet till L'n 

Bilaga 3 
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positiv piwcrkan för att få ett fungerande umgiinge till stånd. En förälder som Bilaga 3 
uppenbart motsiitter sig den andre förälderns kontakt med barnet menar vi 
inte handlar med utgängspunkt från barnets bästa och kan därför ifrågasättas 
som lämplig föräldraansvarig. 

Förslaget om barnets rätt till kontakt med tidigare föräldraansvarig eller 
avliden fiiriilders släkting eller niirstående tycker vi är riktigt då det för barnet 
iir viktigt att goda kiinslomiissiga relationer ej onödigtvis brytes. 

4.36 Ram- och ungdomspsykiatriska kliniken. Östra sjukhuset. Göteborg 

Om man skall ta hänsyn till barnets känslomiissiga bindningar bör räl/en till 
umgänge med alla som barnet tidigare haft anknytning till vara en 
s.iälvklarhet och biir slås fast som en grundläggande princip, alltså även rätt 
att umg{1s med personer som inte haft föriildraansvar men som barnet haft 
nära anknytning till. I de fall där umgängesriitten leder till tvist. frågar man 
sig dock om utredningens förslag gagnar barnet. Varje form av tvång i detta 
sammanhang mf1ste leda till spänningar och olust för alla parter, inte minst 
barnet, vid umgängesrättens utövande. Konfliktbearbetning torde vara enda 
möjligheten för en positiv lösning av dessa tvister. Misslyckas detta, borde 
riitten i de fall begiiran om umgänge ej gagnar barnet ej tillåta umgängesrätt 
med hänvisning till att barnet kan antas fara psykiskt illa om umgänget 
kommer till stfmd. Om svftrigheterna beror på tredskande föriildraansvarig 
borde rättens möjlighet att ta upp frågan om överflyttning av föriildraansvar 
vara ett bättre "hot" än vitesföreHiggande. 

4.37 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Mycket positivt att barnens rätt till umgänge med båda föräldrarna 
betonas. När det gäller rätt till umgänge med andra anser vi det mera 
tveksamt vilken verkan lagstiftning kan ha. Barnen mästc själva vara såpass 
gamla att de kan tillvarata sin rätt eljest blir den inte tillgodosedd om inte den 
för~ildraansvarige medverkar. 

Rätt till umgiinge med annan person som innehaft föräldraansvar innebär 
långt ifrån alla fosterföräldrar utan snarare en minoritet. Socialnämnden bör 
i samtliga dessa fall kunna medverka till att barnen får hälsa på hos f. d. 
fosterföräldrar på frivillig viig. Om det iir nödvändigt med heltäckande 
lagstiftning är alternativförslaget som gäller rätten till umgänge med alla 
personer barnet har niira anknytning tiil biittrc, även om det verkar 
byråkratiskt att behöva lagstifta om det. 

Det är positivt att inga fler än föräldrar. barn och socialnämnd kan föra 
talan i umgängesrättsfrågor. 

4.38 Sveriges skolkuratorers förening 

Vi tror att det under barnets första iir kan vara nödvändigt att rättsligt 
bestämma umgiinget. men med stigande ålder bör umgänget med den 
förälder som barnet ej bor tillsammans med ske pä ett sätt som känns 
naturligt för barn och föriilder. 

Är fiiriildcr diid har barnet riitt till umgiingc med den avlidnes sliiktingar 
och andra som har niira anknytning till barnet. 

Vi stiider istiillet det alternativa förslaget att barnet skall ha rätt till 
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umgänge med släktingar och andra barnet närstäende. exempelvis tidigare Bilaga 3 
fosterföriildrar, iiven om bilda föräldrarna lever. · 

Vi stöttar utredningens förslag att hestämmelserna om umgängesrätt 
omformas så att det är barnet som har riitt till umgänge med båda sina 
föräldrar. 

4.39 Fosterhemmens Riksförbund <FRl 

FR anser att borttagandet av de biologiska föräldrarnas lagliga umgäng
esrätt är riktig. Vi tror däremot inte att man skall överflytta denna lagliga rätt 
till harnen. Umgänge bygger på ett ömsesidigt, känslomässigt behov som inte 
kan frammanas medelst lagstiftning. Är det däremot utredarnas mening att 
tillförsäkra barnet umgängesrätt då tredje person motsätter sig detta kan vi 
instämma i hehovet av rättsskydd. 

4.40 Föreningen BRIS - Barnens Rätt I Samhället 

Författningsförslag och motivering 

BFB 6 KAPITLET 

20 § Motivering: 

Med kännedom om att situationer kan uppstå då barnet inte psykiskt orkar 
med umgängesrätt med förälder. anser vi det i överensstämmelse me.d 
betänkandets anda att harnet även i denna fdiga får möjlighet att väcka talan. 
Barnet skall räknas som självständig part även bctr. samarbetssamtalen om 
det är behövligt. 

20 * Författningsförslag: 

Barnet har rätt t.ill umgiinge med bägge föräldrarna. Motsätter sig 
fi"iräldraafl.\Tarig att umgängesrätt utövas eller råder oenighet om umgiinges
riittens utövande skall socialniimnden erbjuda parterna tillfälle till samarbets
samtal. 

Kan parterna inte enas om umgängesrätten med hjälp 111· samarbetssamtal 
beslutar rätten i frågan på talan av föräldraansl'{1rig. förälder Il/an del i 
föräldraansvar, barnet. barnombudsmannen eller socialnämnden. 

21 * Motivering: 

Denna paragraf är alltför snäv. Den situationen kan mycket väl vara för 
handen att ett barn under längre tid vistats exempelvis hos en släkting och fött 
starka känslomässiga band till denne utan att denne haft det formella 
föräldraansvaret. Om föriildern sedan av någon anledning motsätter sig en 
fortsatt kontakt mellan barnet och den som st[1tt det nära bör rätten kunna 
besluta om sädan umgiingesrätt, såvida det inte strider mot barnets hiista. Att 
förälder är i livet eller ej är inte av betydelse för övriga känslomässiga 
bindningar. där barns behov av kontinuitet alltid är ett primärt behov. 
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21 * Författningsförslag: 

Barnet har riitt till umgiinge med annan person än föräldraansl'arig. som är 
eller har 1·arit en kii11slomässig1 betydelsefull person för barnet. K1111 
förä/draan.warig(a) i111e enas med a11111111 berörd person om 11111gii11gesrä1u•11s 
l//Öl'illlde enligt denna paragraf. skall samarbetssamtal erbjudas eller riiue11 
besluta i enligher med 20 ~. 

30 * Författningsförslag: 

Föreligger oenighet heträffande föräldraansvar eller umgängesrätt eller 
andra särskilda sbl skall barnets mening i frågan inhämtas på ett för barnet 
lämpligt säll och med stöd a1· därför utsedd lämplig person. Barnets önskemål 
skall prioriteras om de inte uppenbart strider mot barnets bästa. 

4.41 Rädda Barnens Riksförbund 

Nuvarande bestämmelser om umgängesrätt ger uttryck för en stark 
föräldrarätt. Även här vill man ge barnet vidgade möjligheter att hiivda sin 
rätt. Föräldrars rätt att efter en skilsmässa kräva umgänge med barnet förbyts 
till en rätt för barnet att få umg{1s med båda sina föräldrar. även om 
föräldrarna inte bor tillsammans. Det är viktigt för barnet att ha goda 
relationer till biida sina föräldrar. och det hör till undantagsfallen. att barnet 
vill avstå från umgänge med endera av sina föräldrar. Men sildana fall finns 
givetvis. d;'\ det inte kan anses förenligt med barnets bästa att uppehiilla 
kontakten med en förälder. 

Det är viktigt att man vid beslut om umgängesrätten tar hänsyn till barnets 
ålder och mognad och också till den bindning barnet har till den förälder. som 
umgänget avser. Vad barnet själv vill är naturligtvis viktigt att ta reda på men 
här kommer - liksom tidigare - den förälder som har barnet boende hos sig 
att ha ett avgörande inflytande. Att se till barnets bästa kan helt komma i 
bakgrunden. när föräldrar inte lyckas lösa sina gemensamma konflikter. 
ll.lternati1förslagct, som bygger på så1•iil barns som föräldrars ömsesidiga riiu 
till umgänge. ökar möjligheterna fi.ir en normalisering m· umgiing<'sräuen, 
l'(lrfiir l'i l'i!I fiirorda en sådan lösning. 

Ett annat för barnet viktigt förslag är att umgängesriitten även skall kunna 
omfatta andra personer iin föräldrar. Ett barn som varit placerat hos 
fosterföriildrar och med dem byggt upp ett vänskapsförhållande. skall kunna 
fä riitt att iiven i fortsättningen träffa sina fosterföräldrar. Även sliiktingar till 
föriildrar. som inte liingre bor tillsammans med barnet, kan komma ifråga. Vi 
ser positivt på en st1dan utveckling. 

4.42 Fiireningcn Familj och Rätt ffoRJ 

Detaljerade bestämmelser i form av lagtext och allmänna riktlinjer för 
umgiinge mellan barn och föriildrar/sliiktingar behövs sjlilvfallet endast om 
kontrahenterna iir oense. Tyviirr miiste konstateras att umgiingesstridighe
terna under senare :1r ökat. En tänkbar förklaring till detta är att b:'1da 
föräldrarna numera mer aktivt tar del i barns fostran och viird. 

Vid en brytning/separation vill självfallet då iiven den förälder som inte har 
viirdnaden biheh:11Ia sin kontakt med barnen inte minst beroende pä den allt 

Bilaga 3 
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mer ökande insikten om att ··barn har behov av samhörighet med båda Bilaga 3 
föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra". Detta senare har 
särskilt påpekats av utredningen i kap 4 Några synpunkter på harns behov. I 
all nyare litteratur på området poängteras vikten av barnets kontakt med 
båda föriildrarna och de långsiktigt mycket allvarliga konsekvenserna för 
barnen om de berövas kontakten med den andra föräldern. speciellt om det 
rör sig om förälder av motsatt kön. 

Lagstiftaren har under 70-talet vid upprepade tillfällen (se bilaga till 
inledningsavsnittet) med kraftfull skärpa vänt sig mot umgiingesvägrande 
föräldrar och konstaterat att det är uppenbart att samhället - sjiilvfallet i 
barnens intresse även om detta endast har underförståtts - inte kan tolerera 
umgängessabotage. 

Mot denna bakgrund är det minst sagt förvånande att utredningen på sina 
fem sidor om umgänge inte tagit upp problematiken kring umgängesviigran
de förälder. Det kan de f i n i t i v t inte bero på att samtliga ledamöter/ 
sakkunniga saknar personlig erfarenhet av umgängestredskande förälder. 

Det är av utomordentlig vikt för den framtida rättstillämpningen att de 
långsiktiga. allvarliga konsekvenserna för barnen vid umgängesvägran 
betonas i de fortsatta förarbetena till en ny eller ändrad lagstiftning. 

Lagstiftaren har tidigare bl. a. p[ipekat att när v;'\rdnadshavare saboterar 
umgängesrätt syns det välgrundat att ompröva vårdnadsfrågan. Trots att det 
nu gått manga år sedan första påpekandet gjordes har - enligt vad FoR 
känner till - ännu inte i något mål vardnaden överförts från en förälder till 
den andra på grund av umgängessabotage. Med den kunskap vi i dag har 
genom barnpsykiatrisk forskning om de för barnen allvarliga följderna av 
umgängesvägran anser FoR tiden nu mogen att införa inte bara en allmän 
rekommendation. som lagstiftarens tidigare uttalanden kan anses vara. 
ut a n en entydig lagbestiimmclse att 

"Om vårdnadshavare med åsidosättande av barnets behov konsekvent 
vidtager åtgärder i syfte att försvåra eller. omintetgöra umgänge mellan 
umgängesberättigade skall rätten förordna att vårdnaden överförs till den 
andra föräldern eller till annan person. om detta inte uppenbart strider 
mot andra av barnets grundläggande behov. 

Fråga om att överföra vårdnaden enligt första stycket priivas pf1 talan av 
förälder. harnct eller socialniimnd." 

Att den liimpligaste vårdnadshavaren är den förälder som kan samarbeta 
och handskas med umgängesrätten är ingenting nytt även om det inte starkt 
framhällits förriin under 70-talet. Det har t. ex. framförts i psykologerna 
Brofalks och Otterstens examensarbete "Bedömning av barn och föräldrar 
vid vårdnads- och umgängestvister" ( Ped inst SU 1975) s. 62 sista meningen 
och s. 66 st 3. I "Socialstyrelsen redovisar" 1979:8 "Mamma. pappa eller 
häda?'" finns liknande påpekanden bl. a. på s. 19 st. 3. s. 28 st. 8. s. 30 st. 3 
och .'i, s. 33 st. 3. s. 41 st. 5. s. 42 st. I. 

Med detta som bakgrund - båda källorna finns i betänkandets litteratur
hänvisning- iir det mer än anmärkningsvärt att utredningen nöjer sig med ett 
mycket allmänt konstaterande "Det är betydelsefullt att föräldrarna kan 
samarbeta om umgängesrätten". 

Utredningen har diiremot tagit upp den typ av umgängesvägran som 
förekommer när en föriilder som inte har vfirdnaden iir ovillig att umg[1s med 
barnet. Detta iir ett synnerligen svårlöst problem, som rent praktiskt inte gtir 
att lösa lagstiftningsvägen. FoR ansluter sig till utredningens förslag att 
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lämplig person förordnas av socialnämnden för att göra vad som är möjligt Bilaga 3 
för att fä till st and ett positivt umgänge. FoR skulle önskat att utredningen 
gått ett steg längre och i vart fall diskuterat eventuell möjlighet att till domstol 
stämma den tredskandc föriildern. Inte för att genom vite eller böter tvinga 
föräldern till umgänge men för att framtvinga ett samtal om betydelsen av att 
barnet har umgänge med båda föräldrarna. FoR tror inte att man med en 
dylik åtgärd omedelbart åstadkommer ett positivt umgänge, men anser att 
åtgärden skulle kunna innebära en allvarlig tankeställare för den umgänges-
ovillige och kanske på sikt medföra en attitydförändring. 

Det förekommer o,ckså ganska ofta att en umgängesberättigad e n d as t 
vill ha sporadiskt och högst oreglerat umgänge, medan vårdnadshavaren 
både med tanke på barnet och sig önskar ett mer tidsplanerat. Med 
nuvarande lagstiftning går detta inte att lösa på annat sätt än att 
vårdnadshavaren temporärt vägrar allt umgänge och att den andre som 
motåtgärd påkallar rättens prövning. 

Lagtekniskt borde det vara möjligt lösa denna problematik genom att även 
lata vårdnadshavaren kunna väcka talan om att umgänget skall regleras 
genom dom. 

Den nuvarande lagstiftningen ger förälder som är skild från vårdnaden rätt 
till umgänge med barnen. FoR har i många år - med utgångspunkt från 
barnets behov - hävdat principen om en ömsesidig rätt till umgänge för både 
barn och förälder. Utredningens majoritet (?) syns på något grumliga 
grunder vilja ta hort förälderns rätt under framhävande av att "barnet bör 
sälunda ha en i princip ovillkorlig rätt men däremot inte som f. n. en 
motsvarande skyldighet att umgås med förälder som det normalt inte vistas 
hos". 

Att på sätt som utredningen härmed gör understödja umgängcsvägrande 
föräldrar kan samhället inte tolerera (jämför lagstiftarens uttalanden). 
Utredningsmajoritetens uppfattning - eller i bästa fall "olyckliga skrivning" 
- pekar på att man trots hänvisning på s. 103. men då i annat sammanhang. 
till den danska harnpsykiater Gudrun Aruns "Barn och skilsmässa" antingen 
inte förstått eller totalt negligerat. vad denna erfarna barnpsykiater 
summerar av journalmaterialet pf1 500 barn fördelade på 322 familjer under 
tioårsperioden 1%0-70 i samband med värdnads- och umgängestvister. FoR 
rekommenderar en snahbliisning av s. 27 st. I. s. 28 st. 1 och 3, s. 46 sista 
meningen, s. 166 st. 1 och sista meningen. 

Tre av utredningens parlamentariska ledamöter· (s, fp. vpk) tycks ha 
motsatt sig majoritetens inbjudan till umgängesvägran och ansett att den 
föreslagna BFB 6:20 skall inledas med orden "Barn och föräldrar har 
ömsesidig rätt till umgänge med varandra". Med tanke på de attityder som 
tyvärr finns hos många ensamma vårdnadshavare är detta den enda 
formulering som tillgodoser barnets behov. 

Utredningen har enhälligt föreslagit att barnet för lagstadgad umgänges
rätt med tidigare föräldraansvarig. FoR tillstyrker detta. 

Utredningen har ocks{1 diskuterat umgängesrätt med släktingar m. fl. 
Tyviirr har man iiven hiir splittrat sig i ett huvudförslag och ett alternativ
förslag l:iasera~ på om n[igon av de biologiska föräldrarna avlidit eller om 
h{1da lever. Återigen kan inte FoR förstå motiven till majoritetens 
inskränkning. 

Frägan om barnets lagfästa umgängesrätt med släktingar. styv- eller 
fosterföriildrar eller eventuellt andra närstående kan definitivt inte få hli 
avhängig av att en av de bilda biologiska föriildrarna måste ha avlidit. Som 
exempel p:'i majoritetens "'dåligt genomtiinkta" och "närmast förvirrande" 
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(citat från socialkonsulent Britt Persson i Socionomen nr 3/80) förslag i denna Bilaga 3 
fråga vill FoR peka på den tyvärr inte ovanliga situationen att endast den ene 
föräldern är vårdnadshavare och att den andra. trots att den lever. är 
ointresserad av umgänge med sitt barn. Skulle barnet d [1 inte ha rätt till 
umgänge med den senare förälderns släktingar, andra anförvanter eller t. ex. 
tidigare fosterföriildrar'! 

Antingen är huvudförslaget "dåligt genomtänkt"' eller- vad värre är - ett 
uttryck för majoritetens uppfattning att en ensam vårdnadshavare oavsett 
egna olösta separationskonflikter skall ha en lagfäst rätt att utan tanke på de 
långsiktigt allvarliga konsekvenserna för barnet få sätta sig över ett av 
barnets grundläggande behov. dvs. kontakten och känslan av samhörighet 
även med andra iin värdnadshavaren. FoR hoppas - med tanke på 
kommittens eventuellt framtida utredningsarbete - att huvudförslaget är 
"diiligt genomtänkt"'. 

FoR anser att barnets lagfästa umgängesrätt även skall omfatta släktingar 
och andra närstående. Med tanke på de för barnet olyckliga attityder, som 
ibland finns hos vårdnadshavare - såväl "ensamma" som "dubbla'' - bör 
lagtexten i den föreslagna BFB 6:21 vara: 

"Barnet har rätt till umgänge med tidigare föräldraansvarig. släktingar 
och andra personer som har nära anknytning till barnet. Motsätter sig 
föriildraansvarig att umgängesrätt utövas beslutar rätten i frågan på talan 
av barnet eller socialnämnd." 

Mycket graverande omständigheter skall i dag enligt rättspraxis föreligga 
för att en föriilder skall fdntagas sin umgängesrätt. Utredningen tycks vilja 
ändra pi1 denna praxis och ger på nästan en helsida (s. 82-83) en katalog över 
omständigheter. som enligt utredningens sätt att se, utgör skäl till att 
inskränka eller helt ta bort umgängesrätten. Med den skrivning katalogen 
fött kommer den att bli ett gentemot barnet förödande vapen i händerna på 
en umgängesvägrande förälder och dennes ombud. Det skulle vara lätt men 
tyviirr utrymmeskrävande att med hjälp av litteraturhänvisningar visa att 
utredningen gör sig skyldig till en rad miss- och felbedömningar i detta avsnitt 
samt att man motsäger sig själv. På det senare ges här ett exempel: 

Kategoriskt konstaterar utredningen: ''barnets vilja bör vara av väsentlig 
betydelse för umgängesrätten". I en fotnot hänvisas sedan till kap 10: 
"Kontaktpersonen (t.ex. daghemspersonal) blir i praktiken den som bäst kan 
ge barnombudet upplysningar om vad barnet vill och vad som är bäst för 
barnet." 

Så enkel är inte problematiken - set. ex. tidigare hänvisningar till Gudrun 
Brun eller till betänkandets s. 111 st. 5. Utredningen är tyvärr ofta 
motsägelsefull - en kompromiss (?) för att tillfredsställa ledamöter och 
sakkunniga - med alltför mycket av "å ena sidan ...... men å andra 
sidan"'. 

Uppenbart har utredningen själv också kommit underfund med att den 
ibland är motsägelsefull. Katalogen över umgängesinskränkande faktorer 
avslutas t. ex. med "finns det givetvis andra omständigheter som kan påverka 
bedömningen" och en hänvisning till det utmärkta. entydigt skrivna 
kap 4. 

Umgängesrättens omfattning har utredningen inte heller kunnat förbigå 
men tackniimligt nog låtit bli "'att sll1 fast schabloner för". Den påpekar att 
nuvarande lagtext inte lämnar någon vägledning men uraktlåter nämna att 
det finns en väl utvecklad praxis d~1 det giiller såväl "en normal umgänges-

12 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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rätt .. som "'en generös umgängesriitt - tva olika rekommendationer som Bilaga 3 
sociala centralnämnder brukar göra i sina yttranden till domstolar. 

Med .. normal umgiingesrätf" menas enligt praxis tvi\ dygn var tredje 
veckoslut. 8-10 dygn kring årsskifte. vartannat sportlov och vartannat 
påsklov samt fyra veckor, 30 dygn, under sommaren. Med '"generös 
umgängesrätt" menas två dygn vartannat veckoslut. 8-10 dygn kring 
årsskiftet, vartannat sport- och vartannat påsklov. fem veckor eller längre 
under sommaren samt dessutom loven i anslutning till Kristi himmel färdsdag 
och Alla helgons dag. 

I den svenska lagstiftningen finns f. ö. in di r e k t vissa vägledningar. Vi 
har t. ex. regeln om avdrag på underh{illsbidraget vid mer än fem dygns 
umgänge (det var väl aldrig lagstiftarens mening att det endast skulla vara 
tillämpligt under sommarumgänge?) samt bestämmelsen om bostadsbidrag. 
om man har barnet hos sig mer än 60 dagar per år. 

Utredningen har istället för '"att slå fast schabloner'" kastat blickar på ett 
norskt lagförslag (är detta antaget av stortinget?) som är av väsentligt- obs ej 
•"något'" - "annan omfattning än vad som i allmänhet fastställs vid tvist om 
umgänge i Sverige". 

Dessvärre har utredningen ocks[1 frirefererat det norska förslaget. när man 
gör gällande att förslaget endast ger umgängesrätt "varannan helg"'. 
Norrmännen har faktiskt tänkt sig vartannat veckoslut. Observera att det 
iir skillnad på s ön - och h e 1 gdagar! 

Om formuleringarna i avsnittet "6, 2. 3 Umgiingesriittens utformning" är 
'"dåligt genomtänkta'" eller resultatet av en medveten negativ men outtalad 
inställning till barns och föräldrars m. tl. umgängesrätt borde i efterhand 
redovisas av utredningen. 

4.43 F. ordföranden i upplösta föreningen Nike 

--- (se avsnitt 3.4.33) ---

Ingen tänkte på barnen, då denna liittvindiga skilsmässoanledning 
infördes. Det är inte alla barn som utan vidare kan acceptera att pappa eller 
mamma ersätts med annan person. Det fordras i dag "inskolning·· på 
daghem, men till en så pass revolutionerande händelse som ny familjebind
ning från ena dagen till den andra - behövs ingen känslomässig hänsyn tas till 
barn. Ansvarstagandct har minskat påtagligt och kan inte återinföras med 
efterkloka lagar om .. barns rätt"'. 

Jag har sett barn fly hemifrån, när umgängesdage.n kommer och den 
rättsliga makten skall borja fungera. jag har sett barn matstrejka och kräkas 
när vårdnadshavaren fullgör sin övertalningsplikt- eller då barnet inte klarar 
umgänget med t. ex. pappa och hans nya unga kärlek. Kan vi klandra barnet 
eller modern om de känner det som ett svek de första svåra veckorna'! 
Betänketiden är ju helt värdelös. när man bildar familj igen och innan den 
förra har upplösts. I sanning man underskattar vad barn känner. 

Skilsmässa kommer ofta som en befriande faktor efter mfmga år av 
missbruk av såväl makt som alkohol inom familjen. inte minst för barnen. 
Men nu skall det kallas barnens rätt att umgäs. Man talar inte om andra 
undantag än missbruket och bevisbördan skymtar hela tiden i bakgrunden. 
Bevisen om förälders skuld? Detta är ett av utredarnas största misstag. Jag 
betvivlar inte ett ögonblick deras goda uppsåt. men okunnigheten om vad 
som sker efter en skilsmässa dokumenteras sida efter sida i SOU 1979:63. 
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Inga som helst enkäter eller någon statistik angående tvister i vardagsfamil- Bilaga 3 
jen hildar underlag för vad man anser om harns biista eller sämsta. 

Diirför ställer jag mig tveksam till att man skriver så mycket om barnets 
rätt till båda föräldrarna. I och för sig ett rimligt krav. men man har 
uppenbarligen missat vilka som på ett ev. otillbörligt siitt förhindrar detta. Vi 
vet att de flesta fäder ställer sig kallsinniga till umgänge och att detta är det 
största prohlcmet med umgängesrätt. Att kalla det barnets rätt att umgas 
med sin far gör förmodligen ingen ointresserad förälder mer aktiv. 
Utredningen förstorar det mindre problemet och förtiger det större: Far har 
inte tid. vill inte, orkar inte, har inte råd med barn -alltid. I Ian skjuter alltför 
ofta ifrån sig harnfrt1gorna såväl under äktenskapet som efter. Det är hårda 
ord. men finns att liisa i andra utredningar och i statistiken om barnfamil
jerna. Man har försökt att råda hot på bristerna genom olika stödåtgärder: 
ddat ansvar vid barnsbörd. sjukdom och liimnat ATP-poäng och föräldra
försäkring till barnavård. men först niir pappor antogs vilja engagera sig med 
barnen. Några avgörande attitydförändringar kan inte skönjas annat än 
temporärt. De stiiller inte upp i familjerna och med hemarbetet i samma 
utstriickning som mödrar. Skall vi fortsätta att utgå ifrån premisser där vi 
förutsätter ett positivt faderscngagemang? Ja, visst, men inte där fäder ofta 
är orsaken till att man separerar. i det att han underlåter att visa intresse för 
varken hemmet eller barnen, utan skaffar sig andra sysselsättningar som ofta 
är klart familjefrånvända. Ingen kan förneka att skilsmiissor kommer till 
ständ diirför att modern lämnas ensam med dubbelarbetet och barnen - tills 
hon tröttnar. En sådan pappas nymornade intresse för barnen kan ofta bero 
pil prestigeförlust när han ser maktbalansen rubbas. Det måste vara fel att 
gynna ett sådant uppvaknande med RÄTTIGHETER till ansvar m. m. Barn 
iir lyhörda för den sortens förändring och kan känna det som förtryck. 

Man tolkar också ensidigt vad som sker om umgänget klickar, cit: "En 
föriilder som motarbetar eller försvårar umgänget ... har inte lyckats lösa sin 
skilsmässokonflikt ... vilket kan fä negativa konsekvenser för barnet". Hur 
vet man att den umgängesberättigadc har löst sin skilsmässokonflikt ... ? 
Det bör rimligen vara vårdnadshavarens plikt att vara vaksam emot att 
barnet kan ta skada vid umgänget. Inte bara vid missbruk. Hon mäste få 
pil.tala eller söka förstäclse eller hjälp för sin oro. Men vilken medlare 
kommer hem och lyssnar direkt. när femåringen kommer hem och berättar: 
'"Pappa siiger att du är ett as, oeh att jag skall flytta hem till honom till 
hösten." 

5 Socialnämndens och domstolens befattning med mål om 
föräldraansvar och umgängesrätt 

S. J När föräldrarna är ense 

5.1. I Göra ·hovrätt 

Domstolens prövning. i mäl angående gemensam ansökan om vårdnad, 
huruvida föräldrarnas överenskommelse verkligen är till barnens bästa kan 
enligt hovrättens mening inte bli någon verklig prövning om man inte i varje 
l':nskilt fall begär en fullständig utredning av socialnämnden. Att införa en 
siidan ordning i enlighet med utredningens alternativförslag (7 .2.2) är 
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emellertid på grund av de resurser detta skulle kräva orealistiskt. Av hänsyn Bilaga 3 
till de enskilda parterna hör man ej heller onödigtvis föranstalta om 
omfattande utredningar. Utredningarna skulle förmodligen hara i ett ringa 
antal fall leda till ändring av föräldrarnas överenskommelse. Hovrätten 
avstyrker därför detta alternativ. 

Om man därefter ser på utredningens huvudförslag. si\ förefaller detta i 
teorin bra. Som utredningen påpekar. tillämpas förslaget i enlighet med ett 
JO-uttalande 1962 redan vid vissa domstolar. Nämndens kontroll inskränker 
sig i praktiken till en kontroll i olika register om familjen förekommer där 
eller ej. Eftersom kontrollen är så summarisk. kan man ifrågasätta om det av 
utredningen föreslagna förfarandet verkligen innebär någon förbättring i 
förhållande till gällande ordning sådan den tillämpas vid flertalet domstolar. 
Man kan med visst fog utgå fr{m att v{udnadcn om barn i de familjer som är 
kända hos nämnden bevakas av nämnden själv. Mera grannlaga övervägan
den om vårdnaden. där inga yttre anmärkningar kan riktas mot någon av 
föräldrarna. är inte möjliga med det föreslagna remissförfarandet. I lovrätten 
vill därför ifri1gasätta om genomförfarandet av huvudförslaget i denna del 
skulle fylla någon verklig funktion. 

5.1.2 Kammarrätten i S1ockholm 

Kammarrätten ansluter sig i princip till det huvudförslag som kommitten 
har lagt fram med avseende på socialnämnds befattning med mål om vårdnad 
och umgängesrätt, när föräldrarna är ense. Man får dock ha klart för sig att, 
om ändringen inte skall bli ett slag i luften, den torde ta avsevärda resurser i 
anspråk hos nämnderna med hiinsyn till den mängd mål det rör sig om. Det 
sätts därför i fråga om vinsterna kan beräknas bli tillräckligt stora för att 
reformen skall genomföras i ett resursknappt läge. Under alla förhållanden 
framstår krav på en utförligare utredning som orealistiskt av skäl som har 
<lilförts i betänkandet (s. 89). En sådan lösning skulle säkerligen också av 
skötsamma föräldrar ofta uppfattas som ett otillbörligt intrång. 

Om den föreslagna författningstexten: 

6 kap. barn- och föräldrahalken 

I 28 ~ anges från vilken socialniimnd rätten skall inhämta yttrande. 
Kammarrätten sätter i fr<lga om inte en generell bestämmelse bör tas upp i 
lagtexten om vilken socialnämnd som är behörig i olika fall: se 14, 15. 17, 21, 
29 och 31 ~~-

5.1.3 Stockholms 1ingsrä11 

Remisser till sociala nämnder i mål och ärenden rörande föräldraansvar 
och umgängesrätt bör normalt komma ifråga endast dii tvist dder. För de fall 
föräldrarna är ense torde det i allmänhet vara tillfyllest att bereda social 
nämnd tillfälle att yttra sig. Tingsrätten anser inte att skyldigheten att höra 
socialnämnden i de fall föräldrarna ej är ense bör göras obligatorisk. Enligt 
tingsrättens erfarenhet kan det förekomma fall då yttrande frän nämnden iir 
obehövligt - tillförlitlig utredning i fragan kan redan föreligga eller 
förehringas på annat sätt. exempelvis genom hörande av annan sakkunnig 
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eller genom vittncsbevisning. Mot den av utredningen föreslagna "modd- Bilaga 3 
len" för behandlingen av gemensamma ansökningar (s. 89 och 90) har 
tingsriitten ingen inviindning utan finner den värd att prövas. Förfarandet 
torde dock i allt fall i Stockholm. Göteborg och Malmö medföra behov av 
utökad personal inom socialv{1rden. 

Alternativförslagen innebiirande att i samtliga mål och ärenden rörande 
föriildraansvar inhämta yttrande från socialniimnd resp. att kalla till 
förberedelse vid rätten avstyrks som orealistiska inte minst av kostnads- och 
tidsskiil. 

Tingsriitten vill påpeka att bestämmelsen i 28 § 2 st bör kompletteras med 
bestämmelse att om behörig socialnämnd ej finns enligt vad som i lagrummet 
sagts skall rätten i stiillet vända sig till socialnämnden i Stockholm. 

5. I .4 l'vfalmö tingsrält 

(se inledningen till avsnitt 5.2.4) 
P{I tvä punkter. som bt1da har anknytning till domstolens arbete, vill 

tingsriittcn dock närmare kommentera förslaget. Det gäller handläggningen 
när föriildrarna är ense om att vårdnaden skall upplösas och när domstolen 
har att interimistiskt bedöma vårdnadsfdgor. Beträffande den första fr[1gan 
vill tingsrätten som sin bestämda uppfattning uttala. att mycket starka skäl 
måste kunna åberopas om en överenskommelse om vårdnaden inte skall 
godtas. Risken är stor för att en uppslitande konflikt om vårdnaden blir 
följden av ett överambitiöst letande efter fräldrarnas bevekelsegrunder med 
atföljande ifr{1gasättande av överenskommelsen. Även en uppgörelse som är 
behäftad med vissa brister är bättre iin ett domstolsbeslut om vårdnaden som 
nästan alltid väcker bitterhet hos nagon av parterna och som föregåtts av en 
konflikt med olyckliga konsekvenser för barnen. Man för nog också räkna 
med att det kommer att viicka stark irritation hos många människor att 
behöva underkasta sig en förhörsliknande procedur. ledd av en social 
tjiinsteman som ptt kort tid skall bilda sig en uppfattning om vad som är bäst 
för de barn de själva uppfostrat. måhiinda under många år. Det sagda 
utesluter naturligtvis inte att det kan finnas fall där föräldrarnas överens- . 
kommelse inte är godtagbar. t. ex. om den utsedde vårdnadshavaren är drog
eller alkoholmissbrukare. Säd ana fall torde emellertid oftast upptäckas 
under handläggningen i domstolen: ett visst ansvar får här läggas på 
ombuden. Om förslaget skall kunna godtas bör enligt tingsriittens uppfatt
ning socialnämndens prövning i stort sett inskränkas till. en rutinmässig 
registerkontroll, men även ett sådant förfarande synes innebära en omfat
tande och pil det hela taget onödig administrativ omgång. 

5. I .5 Lii11sriitte11 i Stockholms län 

Utredningens huvudförslag beträffande handläggning av fråga om föriil
draansvar dler umgiingesriitt när föräldrar iir ense förordas liksom utred
ningens huvudfiirslag då fråga iir om tvist mellan föräldrarna. 

5. /.6 Ui11sriitte11 i· Giite!JOrg1· och Bohuslän 

Det Iir angeliigct att den beslutande myndigheten fär möjlighet att 
undersöka om för:ildrarnas överenskommelse är förenlig med barnets bästa. 
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En särskild utredning i varje enskilt fall skulle föra alltför lfingt och också Bilaga 3 
strida mot den utgångspunkten. som rimligen hör giilla. att föräldrarna har 
sett till barnets bästa. Den lösning som utredningen föresbr som huvudal-
ternativ kan bnsriitten di1rför ansluta sig till. Den ger en möjlighet för de 
sociala myndigheterna att ingripa om siirskilda skäl talar för det. 

5. I. 7 Domstol.H'erket 

Den av utredningen föreslagna modellen för utredning i mill om 
upplösning av gemensamt föriildraansvar tillstyrks. Den torde i huvudsak 
överensstämma med vad som redan nu tilliimpas vid flertalet tingsriltkr och 
nämnder. 

När föräldrar tvistar om föräldraansvar eller umgängcsriitt är det enligt 
domstolsverkcts mening angeliiget att representanter för socialnämnden på 
ett så tidigt stadium som möjligt kan sammanföra föräldrarna för samtal. 
Härigenom torde åtskilliga tvistiga mål kunna undvikas. Domstolsverket 
ansluter sig cHirför till vad utredningen anfört i denna del. 

5.1.8 Socialstyre/sen 

Utredningen föreslår att i de fall föräldrarna gemensamt ansöker om en 
ändring i föräldraansvaret. skall domstolen skicka ansökningen till social
nämnden för att höra om nämnden har något att erinra mot föräldrarnas 
överenskommelse. Det är viktigt att finna ett lämpligt tillvägagängssätt för 
nämndens handläggning av dessa ärenden. Det skulle vara både oekono
miskt och ett onödigt intrång om nämnden, som föreslås som alternativ i 
betänkandet, ålades att <illtid göra en utredning. Den modell som förs fram i 
huvudförslaget ger sannolikt ett visst mått av säkerhet. för att man kommer 
att uppmärksamma fall. där nämndens uppgifter tyder på att en person ~ir 
olämplig som föräldraansvarig. Samtidigt leder den till att nämnderna inte 
överarbetar dessa ärenden. Socialstyrelsen tillstyrker därför huvudförsla
get. 

5. I. 9 Uinsstyre/sen i Stockholms liin 

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att rätten alltid skall 
meddela socialnämnden niir ansökan om iindring bctriiffande föriildraansvar 
eller umgängesrätt inkommer. 

Det alternativa förslaget att nämnden i samtliga fall skall företa utredning 
anser länsstyrelsen bli onödigt betungande för kommunerna. 

5.1.10 Barna1•årdsko11sulenterna i landet 1 

I de fall föräldrarna är ense. i frågor om föräldraansvar eller umgiingesriitt 
skall tingsriitten höra med socialnämnden om föriildrarnas överenskommelse 
är till barnets bästa. Den föreslagna modellen, att om nämnden saknar 
uppgifter om familjen och överenskommelsen förefaller vara godtagbar. 
nämnden meddelar tingsriittcn. att niimnden inte pilkallar utredning i 

1 Yttrande fdn barnavärdskonsulentcn i Jämtlands liin.·sc avsnitt 5.2.11. 
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iirendet. är i s{1dana fall tillriicklig. Om det däremot finns skäl att undersöka Bilaga 3 
om överenskommelsen är förenlig med barnets biista. verkar förslaget. att en 
familjeriitts- eller socialassistent genom familjesamtal ger underlag till 
niimndens bedömning. som realistisk och genomförbar. till skillnad från 
alternativförslaget. att i alla sftdana iirenden nämnden skall ha obligatorisk 
skyldighet att yttra sig. Följden av detta blir en arbetsbelastning för nämnden 
som leder till schablonisering av iirendena i stiillet för ett förbättrat skydd för 
harnets biista. 

Poängteras bör emellertid. att i skilsmiissosituationcr föräldrars gemen
samma överenskommelser ofta fattas i trötthetens tecken och utan att de 
herörda barnen iir informerade. 
. Socialtjänstemannen mttste därför förvissa sig om. att barnet iir informerat 
och att överenskommelsen motsvarar barnets önskem[il, innan nämnden 
beslutar om utredning erfordras. 

5.1.11 Uppsala 11ni1·ersitet, juridiska fakultetsnämnden 

Enligt fakultetsnämndens mening har utredningen på ett utmärkt sätt 
belyst svårigheterna för socialnämnder och domstolar, som har att handlägga 
fd\gor om vårdnad och umgiingesrätt. På vissa punkter kan det dock råda 
delade meningar om de framlagda förslagen. 

Fakultetsnämnden finner det vara en praktiskt liimplig avgränsning att 
domstolen i sådana fall. där föriildrarna iir ense om vårdnaden. skall ge 
socialnämnden tillfälle till yttrande. Det torde däremot bli ett väl resurskrä
vande system att kräva obligatorisk utredning i alla icke-tvistiga fall. Enligt 
förslaget kommer socialniimnden emellertid inte ens att få ti({fälle till 
yttrande i sädana fall. dil föräldrarna efter iiktenskapsskillnad låter den 
gemensamma v;'\rdnaden bestå utan att alls aktualisera frågan vid äkten
skapsskillnaden. r motsats till vad som nu gäller (FB 7:7 st 2) skall domstol 
enligt utredningens förslag nämligen i dessa fall inte ha skyldighet att 
meddela något förordnande om vårdnaden vid dom på äktenskapsskillnad. 
P;I denna punkt känner fakultetsnämnden tvekan. 

Allmänt sett hör det vara en av de viktigaste uppgifterna i samband med 
iiktenskapsskillnad att skapa garantier för att barnens intressen tillvaratas. 
Även om det finns anledning tro att bibehållen gemensam värdnad vanligen 
iir i barnets intresse, kan det inte uteslutas att den gemensamma v{trdnaden i 
ett enskilt fall iir en ogenomtänkt lösning, som för fortsätta diirför att 
föriildrarna inte velat ta itu med sina problem. Utredningens förslag synes 
inte ge nilgot utrymme för vare sig domstol eller socialnämnd att ingripa mot 
gemensam vardnad ens om det skulle klart framgå att den gemensamma 
v<'trdnaden iir en d[llig lösning. (Den i motiven helt oförklarade bestämmel
sen i den föreslagna 25 ~ I st 2 p synes inte ha sådant syfte.) Detta synes inte 
tillfredsstiillande och iir f. ö. i dtilig överensstiimmelse med den hiivdvunna 
utgimgspunkt. som utredningen visserligen inte diskuterat, nämligen att 
vi1rdnadsmttl med hänsyn till barnets intresse bör vara indispositiva. Som 
påpekats ovan saknas iin s[1 liinge ocksä säkra kunskaper om hur den 
gememamma v{mlnaden kan fungera i praktiken. En mera försiktig linje 
vore därför att bihch~1lla den ståndpunkt som intogs niir den gemensamma 
vitrdnaden infördes för nitgra <°1r sedan. niimligen att domstol alltid bör 
meddela beslut i viirdnadsfrågan vid iiktenskapsskillnad, varigenom föräld
rarna 111{1ste tiinka igenom sina problem. även om de viiljer att lära den 
gemensamma v<"irdnaden besti1. (Se prop. 1975176: 170 s. 148f.) Det torde inte 
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vålla några större praktiska besvär att !äta även dessa fall omfattas av Bilaga 3 
skyldigheten för domstol att ge socialnämnden tillfälle till yttrande. Genom 
detta förslag fångar man visserligen inte in de formlösa separationerna 
mellan ogifta, samboende föräldrar, som tidigare begärt gemensam vårdnad. 
För att undvika att sådana fall uppkommer borde dock lagstiftaren mera 
generellt rekommendera föriildrar att gifta sig. 

Fakultetsnämnden vill i sammanhanget lägga till att den anser en alternativ 
möjlighet, som utredningen berört i förbig{1ende (s. 90). vara intressant. 
nämligen att föräldrarna alltid skulle kallas till muntlig förhandling inför 
domstolen även när de iir ense i fragor om vardnad och umgänge. En siidan 
lösning. som torde förekomma pf1 sina håll utomlands. skulle vara särskilt 
ägnad att inskärpa betydelsen av att barnets intressen blir tillgodosedda. 
Utredningens egen invändning. att man inte kan höra barnet inför 
domstolen. behöver inte ha större vikt. eftersom domstolen. om den finner 
fallet tveksamt. kan överlämna frågan till socialnämnden för närmare 
utredning under vilken barnet kan höras pf1 vanligt siitt. Inte heller genom 
denna lösning når man dock fallen av formlösa separationer mellan ogifta 
samboende med gemensam vårdnad över barn. 

5.1.12 Högskola11 i Örebro 

Se avsnitt 5.2.14. 

5.1. I 3 Familjelagssakk11n11iga 

I och för sig vore det naturligtvis önskvärt att samtliga beslut i 
vårdnadsfrågor kunde föregås av en utredning om vad som ligger i linje med 
barnets bästa. Det är dock helt orealistiskt att tänka sig att detta skulle kunna 
göras i samtliga fall. alltsa också i sådana diir föräldrarna är eniga och bara 
begär rättens fastställelse av vad de kommit överens om. Det av utredningen i 
huvudförslaget skisserade förfarandet. enligt vilket domstolen i sådana fall 
tillställer socialnämnden föräldrarnas ansökan för att höra om niimndcn har 
någon erinran (s. 89f). synes oss vara en godtagbar medelväg. 

5 .1.14 Rättegångs11tredni11gen 

Se avsnitt 5.2.17. 

5.1.15 Stockholms sociala centralniimnd 

Utredningen föreslår att rätten innan den avgör mål eller ärende som rör 
föräldraansvar eller umgängesrätt skall höra socialnämndcn i den kommun 
där barnet iir kyrkobokfört. Om föräldrarna iir ense i fdgan är det tillräckligt 
att rätten bereder socialnämnden tillfälle att yttra sig. 

Förvaltningen vill understryka att socialnämndens möjlighet att avge 
yttrande lagfästs även i de fall föräldrarna är överens. En sådan ordning 
tillämpas sedan många ar av i stort sett alla tingsrätter utom Stockholms. I det 
stora flertalet fall ger en enkel registerslagning besked om att niimndcn inte 
känner till något som talar mot föräldrarnas överenskommelse. I ett litet 
antal ärenden kommer däremot troligen registerslagningen visa att niimndcn 
har grundad anledning att utifr~m barnets bästa begiira formell remiss. Det 
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förekommer även att v{mlnadsöwrflyttningar görs för att kringgå eller undgi1 Bilaga 3 
nämndens ingripande med stiid av barnadrclslagen. Den nye vårdnadsha-
varen iir kanske lika oliimplig som den förste eller agerar bulvan för denne. 
Utredningen har ett alternativförslag i delta avseende som gfir ut på att 
srn.:ialniimndcn alltid skall yttra sig iivcn om föriildrarna är överens. 
Genomförandet av alternativförslaget skulle medföra en kraftigt ökad 
arbetsbelastning och ställa krav på nya resurser i en omfattning som enligt 
förvaltningens uppfattning inte står i rimlig proportion till förslagets 
fördelar. 

Förvaltningen vill föreslå ett tilliigg till lagtexten i * 28: 
Om barnet är fostcrhemsplaccrat bör rätten inte höra socialniimndcn 

enbart i den kommun där barnet iir kyrkobokfört utan i första hand 
socialnämnden i den kommun som utövar tillsynen över fosterhemsplace
ringen. 

5.1. I 6 Götehorgs sociala ccntralniimntf 

Det finns i nuvarande lagstiftning inte n:lgon bestämmelse om att social 
niimnd skall höras i mål om föräldraansvar och umgiingesrätt. Det är därför 
rimligt att en sådan kommer till st~md. 

Alternativförslaget att nämnden alltid skall höras skulle bli orimligt 
dyrbart. Det skulle dessutom ifriigasiitta alla föräldrars förmåga att lösa 
föräldraansvarsfrägan pfa ett för barnen tillfredsställande siitt. Redan 
huvudförslaget, att domstolen kan höra niimnden även när föriildrar iir eniga 
om föräldraansvarets upphörande. inger vissa farhägor. Dels kan även detta 
förslag bli ganska dyrbart för socialvården. dels kan det ifr[1gasiittas om det är 
rimligt att inte tillmiita föriildrar förmåga att sjiilva tillgodose barnets bästa i 
dessa fall. niir man s{1 tveklöst gör det niir det giiller fortsatt gemensamt 
föräldraansvar. 

I de mftl där niimnden har en ingäende kiinnedom om familjen pt1 grund av 
pagi1cnde utredning eller ätgärd enligt barnavi'trdslagen är det angeläget att 
nämnden ges möjlighet att yttra sig. Förslaget att nämnden - såsom det 
skisseras i utredningens övcrviiganden - efter ett enstaka samtal med 
familjen skall kunna liimna uppgifter av viirde för domstolens bedömning ter 
sig dock bitde meningslöst och riskfyllt. Ett sadant förfaringssätt kan ge sken 
av att tillvarata barnets intresse och därigenom tillmätas större betydelse än 
det i verkligheten kan ha. Detta resonemang giiller ocks{1 förslaget att 
nämnden skall kunna liimna uppgifter inom 14 dagar i de fall diir domstolen 
interimistiskt måste besluta om var barnet skall bo. Det kan kanske tiinkas att 
nämnden genom ett hembesök och samtal med familjen kan fft ett bättre 
underlag för ett interimistiskt beslut än domstolen kan vid förhandlingen. 
Men det iir tveksamt om det finns sä mycket att vinna pii det att det är viirt 
merarbetet hos nämnden och fördröjningen av iirendets handliiggning. 

Det förfaringssätt för kommunikation mellan domstol och niimnd som 
föresl<ls iir omstiindligt. Socialförvaltningen vill istiillet fiireslii följande: 
Domstolen undcrriittar socialnämnden om alla ansiikningar om upphörande 
av gemensamt föräldraansvar cliir föriildrarna iir eniga. I de fall di"ir familjen 
iir okiind och det allts<'t inte finns n~lgon grundad anledning att ifriigasiitta 
föräldrarnas ansökan behöver niimndcn inte svara. '.'Jiir niimnden finner det 
önskdrt att utredning görs och yttrande liimnas undcriittar niimnden inom 
14 dagar domstolcn hiirom. 

Socialförvaltningen tillstyrker huvudförslaget. 
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5. I .17 Malmö sociala centra/nämnd 

Utredningen föresl[1r att föräldrarnas vilja i detta hiinseende ej skall 
tillmiitas si1 stor betydelse som det för närvaranck gör. Detta anser sociala 
n:ntralnämndcn vara ett principiellt riktigt resonemang. 

I utredningen diskuteras införandet av kontrollfunktioner som iir betydligt 
mer ingiiende iin de nuvarande. exempelvis yttrande i varje v<lrdnadsiirende 
- även när föriildrarna är ense. Ett s{1dant förfaringssiitt vore enligt sociala 
eentralniimndens uppfattning alltför omfattande och resurskriivande. Däre
mot ansluter sig nämnden till utredningens förslag enligt vilket tjänsteman 
vid socialförvaltningen i den kommun där barnet hor avger yttrande huruvida 
iiverenskommelsen iir till gagn för barnet eller om samarbetssamtal 
respektive utredning bedömes nödvändigt. 

5. I. 18 Umeä sociala centralnii11111d 

Utredningens förslag rörande handläggning av fraga om föräldraansvar 
eller umgiingcsriitt niir föräldrarna iir ense (7 .2.1) bedömer sociala central
niimnclen vara mest realistiskt och där har nuvarande praxis delvis gått före 
utredningens förslag. 

5.1.19 .'frenska kmm1111nförlm11det 

Utredningen föreslår att domswlcn bör ge socialnämnden tillfälle att yttra 
sig även över de fall. där föriildrarna är överens om hur fr{1gan om 
föräldraansvaret skall lösas. Eftersom nämnden därigenom endast kommer i 
kontakt mcc,I vissa grupper av föräldrar - gifta föräldrar och föräldrar, som 
utan att vara gifta. har gemensamt föräldraansvar - ställer sig styrelsen 
tveksam till utredningens förslag. Socialniimndens förutsättningar att inom 
tvä veckor bedöma skiilighcten i den uppgörelse föräldrarna träffat är 
dessutom ytterst bcgriinsad. De möjligheter som stär till buds är i princip att 
lita till registeruppgifter. Det finns ingenting som talar för att uppgörelsen 
skulle vara mindre hra. därför att en eller bi1da föriildrarna tidigare haft 
k:)ntakt med socialnämnden eller på annat siitt registrerats av myndighet. Dti 
socialnämnden inte har resurser att niirmarc g{1 in p{i alla de fall som skulle 
komma att anmälas genom domstolen samt ej heller p[1 naturlig väg kommer i 
kontakt med föriildrar, som ~eparerar utan att ha gcmen~amt föräldraansvar, 
bör regeln om automatiskt meclcklande till socialniimnden slopas. Domsto
len bi.ir i stället regelmässigt upplysa föriildrarna om möjligheten att kontakta 
socialn;imndcn för att med nägon utomq11ende person fä tala igenom de 
problem. som trots den gemensamma .uppgörelsen. kan kvarstä mellan 
föriilclrarna. 

5.1.20 Landsorgani.rntioncn i S1wigc (LO i 

Se avsnitt 8.24. 

5.1.2 I Ce11trul11rg1111isatio11en S1\CO!SU 

Det iir enligt SACO!SR en klar nackdel att föriildrar kan upplösa ett 
gemensamt föriildraansvar. vilket goclkiinns av domstolen utan att man gör 

Bilaga 3 
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en utredning om att hi"insyn tas till barnets b~ista. Socialniimnden bör enligt Bilaga 3 
centralorganisationen självklart fä tillfälle att yttra sig över att fiiriildrarnas 
överenskommelse ej strider mot barnets behov. Alternativförslaget om att 
nämnden skall avge yttrande iiven om föriildrarna är ense i fd1ga om 
föriildraansvar kan ifrågasiittas. Detta förslag skulle komma att innebära 
krav på kraftiga pcrsonalförstiirkningar. 

5.1.22 Moderata Kl'i1111ofiirb1111det (MKFJ 

Se avsnitt 5.2.30. 

5. 1 .23 Folkpartiets hi11noförb1111d ( FP KJ 

Fiir avgörandet av mil! och iirende ang{1ende värdnad eller umgiingcsriitt 
bör spcialnämnd ges tillfälle att yttra sig om föräldrarnas överenskommelse 
är förenlig med barnets biista. Är föriildrarna oense skall socialnämnden 
höras. 

5. 1 .24 Sveriges adl'Okatsamf1111d 

Utredningen föresbr att riitten alltid skall höra socialnämnden i vårdnads
och umgiingcsmäl. Är föriildrarna ense kan riitten i stället bereda nämnden 
tillfälle att vttra sig. 

Socialnämnderna klarar f. n. inte uppgiften att inom rimlig tid presentera 
en vårdnadsutrcdning för domstolarna i dessa mål. Det vore därför felaktigt 
att införa en skyldighet för domstolen att i alla m{1l höra socialnämnden. 

Även om socialniimndcn endast beredes tillfälle att yttra sig i fall där 
föräldrarna är ense, skapar redan detta högar av iirenclen på nämndens bord 
och försenar handläggningen vid domstolen. 

Enligt samfundets mening bör man liksom hittills kunna lämna till 
domstolens bedömande om soeialniimnden skall höras eller inte. Det iir 
ytterst sällsynt att en domstol avsl{ir en begiiran om utredning. och niir s{1 sker 
är det uppenbart att inget behov av utredning föreligger. 

5. 1 .25 Sl'erigcs donumjörlm11d 

Se avsnitt 5.2.35. 

5. 1 .26 S1·c11ska Uikaresiillskapet 

Uikarcsiillskapet stöder utredningens förslag om att vid alla skilsmässor 
och separationer föräldrarnas överenskommelse skall underställas yttrande 
av socialniimndcn via tjiinsteman eller k1llltaktperson för barnet och detta för 
att siikerstiilla att barnL'ts behov tillgodoses. l littills har icke gifta föriildrar 
och barn haft denna garanti. Rutinmi1ssigt torde stora utredningar ej behöva 
komma till stiind. 
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5. l .27 Förrn ingen Kommunal- och lwulstingwmstiillda familjerädgivare Bilaga 3 

(KLFR) 

Det föresbs att socialnämnden skall beredas tillfälle att yttra sig i alla 
ärenden angående föriildraansvar. även då föräldrarna är ense i frågan. Vi 
finner detta motsägelsefullt med hänsyn till att intentionerna i lagförslaget 
betonar föräldrarnas eget ansvar samtidigt som deras kompetens på detta sätt 
ifrt1gasättes. Vi tror att det iir risk för att de miinniskor som redan 
förekommer i sociala register blir mest uppmiirksammade och att yttrande i 
övrigt blir slentrianmässiga. 

5.1.28 Barn- och w1gdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göte

borg 

Det i skilsmässoärenden föreslagna tillvägagångssättet med samarhetssam
tal innan positionerna är alltför lästa och parterna smutskastat varandra i 
riitten hiilsas också med tillfredsställelse. Svårigheten torde vara att skaffa 
fram utbildad personal på socialbyråerna både som samtalslcdare och 
handledare åt dessa och utredningens optimism i fraga om möjligheterna till 
konfliktlösning är väl stor. Förslaget att socialniimnden skall yttra sig resp. 
beredas tillfälle yttra sig i alla skilsmässom{tl kommer också att innebiira att 
ökade resurser mäste tillföras socialbyråerna. I de fall fiiriildrarna är ense om 
att yrka upplösning 111• gemensamt föräldraansvar räcker det ej med att 
socialniimnden beredes tillfälle yttra sig. Motiven för en sildan överenskom
melse hör alltid undersökas. Att undersöka familjer enbart kända på 
socialnämnd diskriminerar också dessa grupper ytterligare och icke önskvär
da attityder mot dessa utvecklas. vilket icke gagnar barnen. 

5./.29 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Det är värdefullt att biide socialniimndcn och domstolen får riktlinjer niir 
det gäller att förstå och särskilt uppmiirksamma innebörden för harnen av 
föräldrarnas skilsmiissouppgörelse, antingen föräldrarna är ense eller 
oense. 

Det iir siikert sii.. att hade socialnämnden ekonomiska och personella 
n:surser att träffa alla föräldrar som är på väg att bryta sin samlevnad, så 
skulle många senare tvister kring umgänge och föräldraansvar undvikas. Bra 
dock att socialnämnden åläggs att granska alla fall diir det gäller ändring av 
föräldraansvaret, iiven om föräldrarna gemensamt gjort ansökan. 

5.1.30 Si-eriges skolkuratorers förening 

Samarbetssam tal 

Det iir mycket viktiirt att föräldrar får hjiilp att bearbeta sin konflikt vid en 
skilsmässa. Barnen kan annars i flera [1r kiinna av följderna av att föräldrarna 
inte kan komma överens. 

Enligt förslaget skall socialniimnden erbjuda de föriildraansvariga tillfälle 
till samarbetssamtal. Detta giilkr i miil om uppli.isninir av ge1111..:nsamt 
fiiriildraansvar nch om oenighet föreligger om föräldraansvaret eller 
umgiingesrättcn. 
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Vi anser att i princip iir alla föräldrar vid en skilsmiissa i behov av Bilaga 3 
familjerådgivning. men vid knappa resurser tillhör förstås ovanstående 
grupp de som är i störst behov av de föreslagna samarbetssamtalen. Detta iir 
en avsevärd förbättring i jiimförelse med nuvarande ordning. diir föräldrar-
nas tvister inför domstol och länsriitterna handhas på ett alltför juridiskt 
inriktat sätt. Advokater med juristutbildning försöker övertriiffa varandra i 
bevisföring. när det egentligen handlar om mellanmiinskliga konflikter. 

5.1.31 Förcningen BRIS - Rarncns Rätt I Samhiillet 

Se avsnitt 3.4.31. 

5.1.32 Rädda Barnens Riksförbund 

I nuvarande lagstiftning krävs inte att rätten skall inhämta yttrande från 
barnav{irdsnämnden för avgörande av mål eller ärende om vårdnad eller 
umgänge. Det är därmed inte ovanligt, att en s~1 viktig fraga som vem barnet i 
fort~ättningen skall bo hos efter en skilsmässa avgörs slentrianmässigt och till 
förffmg för barnet. Dessutom blir det oftast ett smärtsamt uppvaknande för 
den förälder. som invaggats i tron att umgängesrätten skall fungera efter 
muntligt löfte från den andra parten. Det finns därför anledning för rätten att 
närmare granska de överenskommelser om föräldraansvar, som fattas av 
föräldrar utan att det görs någon utredning huruvida besluten är till barnets 
bästa. 

Utredningens huvudförslag är att när rätten erhållit ansökan från föräldrar 
om upplösning av ett gemensamt föräldraansvar eller andra ändringar i friiga 
om föräldraansvaret. går ansökan till socialnämnden med förfrågan huruvida 
nämnden har något att erinra emot föräldrarnas överenskommelse. Nämn
den har sedan i sin tur skyldighet att lämna besked om den påkallar utredning 
i ärendet. Har nämnden anledning att ifrågasätta överenskommelsen föreslås 
att exempelvis en tjänsteman inom nämnden tar kontakt med familjen för ett 
samtal med föräldrarna och barnet. I vissa fall kan detta resultera i 
godkännande av föräldrarnas överenskommelse. Om så inte blir fallet. dvs. 
om man finner att uppgörelsen inte är gjord med tanke på barnets bästa. för 
rätten meddelande härom och kan dä besluta antingen i enlighet med 
föräldrarnas önskan eller om en utredning av föräldraansvaret. Förhopp
nings1•is kan ett sådant förfaringssätt bidra till att beslut f auasför barns riikning 
som utesluter behol' av snar omprön1ing. 

5. I .33 Föreningen Familj och Rätt ( FoR) 

När föriilclrar i dag vid skilsmässa är ense om hur vårdnads- och 
umgängesfrågan skall lösas följer domstolarna. liksom socialnämnderna om 
de far yttra sig. praktiskt taget alltid "föräldrarna-vet-bäst"-prcsumtionen. 
Denna torde ibland. liksom "föräldrarna-iir-bäsf'-presumtionen kunna 
ifrågasättas. Dessa tvt1 närmast legala. även om de inte är uttryckta i lagtext. 
presumtioner ifdgasiitts dock mycket siillan i praktiken av sociala myndig
heter/samhället under ett äktenskap/sammanboende eller när det iir fråga om 
en ensam v{1rdnadshavare. 

Den naturliga friigan iir då: Varför skall presumtionerna ifrägasiittas i 
samband med en separation? Utredningen anger en dd skäl för detta och har 
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ocksii försökt lösa kontrolluppgiften. Tyvärr har den inte enats utan liigger Bilaga 3 
fram ett huvudförsla~ och ett alternativ. 

Alternativförslaget innebär att socialnärimdcrna alltid skall göra en 
utredning om föräldrarnas överenskommelse är lämpligast för barnet. 
Åtskilliga inviindningar kan riktas mot förslaget hur positiv man än vill vara 
till grundiden att tillgodose barns behov. Förslaget faller dessutom p:l 
omöjligheten att inom överskådlig tid tillhandahålla ekonom is k a och 
person c 11 a resurser. Därtill kommer att även om dessa resurser kunde 
tillskapas s{1 vore det klart bättre att satsa dessa på alla tv is tiga 
ärenden. 

Huvudförslaget innebär att domstolen - till skillnad mot nu - a 11 tid skall 
sända alla ansökningar till socialnämnden. som sedan avgör om det är 
p<'lkallat med utredning eller inte. Kriterier för utredningen skall vara: Finns 
familjen i socialregistret eller finns andra negativa uppgifter om familjen? 

Självfallet behövs någon form av urvalskriterier. Annars blir huvudförs
laget och alternativet identiska och lika omöjliga att genomföra. Men tror 
man att fdnvaron av anteckning i socialregistret indikerar ··föräldrarna
vct-biist'" gör man en felbedömning liksom om man till äventyrs a priori tror 
att en anteckning i socialregistret pftkallar utredning. 

Utredningen har ocksä visat på möjligheten att domstolen kallarpartcrna 
till muntlig förhandling även när de är ense. Utredningen past{1r att det rör sig 
om ca 12 000 ni<ll per :'1r. (FoR har tyvärr ingen statistik framtagen pä annan 
väg men tror p[1 goda grunder att antalet är väsentligt högre.) Genom 
domstolsverket har FoR fött statistik som visar att antalet avgjorda tvistemål 
'"alla kategorier"' under 1979 var ca 60 000. Därav avgjordes 31' 000 utan 
förhandling och 22 000 efter förhandling. En överflyttning av enbart 12 000 
mitl skulle öka antalet '"förhandlingsmår· med över 50 ':·c. Detta iir om('ijligt 
med tanke på ekonom is k a och person e 11 a resurser. 

Ett FoR-altemati1·. Oct finns ytterligare en möjlighet. som dock inte tagits 
upp av utredningen. Denna har tänkt sig gemensam vårdnad som huvudre
gel. dvs. om ingen av föriildrarna yrkar att den gemensamma v~irdnaden skall 
upphöra så bibehålls den. Om föräldrarna i sin gemensamma ansökan till 
domstolen yrkar att föriildraansvaret endast skall tillkomma den ena eller att 
föräldraansvaret för syskon skall fördelas p[1 dem, kunde man i lagtexten 
kräva att ett frängående av huvudregeln skulle motiveras skriftligen. 

Saknas motivering skulle domstolen översända ansökan till socialnämnden 
med begäran om yttrande. Skulle motiveringen enligt domstolens bedöm
ning vara bristfällig eller inte i överensstämmelse med barnets/barnens 
grundliiggande behov bör riitten ha möjlighet översända ansökan till 
socialnämnden med - efter rättens prövning - antingen en f r E1 g a om 
nämnden har n;lgot att erinra mot överenskommelsen eller en be g ii r an om 
yttrande. 

FoR iir medveten om att även detta förslag innch{11ler ·brister. Den 
sprfikliga utformningen kan komma att avsiktligt dölja att andra intressen än 
barneh grundläggande behov ligger bakom föriildrarnas enighet. 

'.'vkn om man inte skall ha den heltäckande metoden med utredningar i 
samtliga mitl ni<lste någon form av urval/sortering äga rum. Mfö1ga faktorer 
talar enligt FoR för att domstolen ex officio p[1 sätt som föreslagits priivar om 
foriildrarnas avtal överensstiimmcr med barnets behov. Med riitt eller oriitt 
anser svensken i gemen att en domare är neutralare än ens o e i a It j ii n s -
teman och accepterar i vart fall något mer domstolsbeslut iin social
niimndsbeslut. Därtill kommer att föriildrar som fött sitt avtal "underkiint'' 
av socialniimnden redan frim början har en negativ instiillnin_g till social-
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niimndens utredare och förmodligen så småningom i domstolen kommer att Bilaga 3 
strida för sitt ursprungliga avtal om socialnämnden i sitt yttrande framför en 
annan uppfattning. Efter en dylik meningsskillnad socialnämnd-föräldrar 
emellan får man förmoda att ingen av föräldrarna på lång tid viinder sig till · 
socialförvaltningen även om hjälp skulle erfordras i n{1gon framtida 
angelägenhet. 

FoR anser alltsi1 inte att det i föriildrabalkens 6 kap. skall inskrivas 
skyldighet för domstolen att alltid hcreda socialnämnden tillfälle yttra sig. 
Det räcker i princip med nuvarande möjlighet som finns jml RB 40: 1 och som 
d[1 föräldrar är oense praktiskt taget alltid i1beropas av endera eller håda 
parterna. Införes en skyldighet för domstolarna att alltid höra socialnämnden 
hör enligt FoR:s hest ä m d a uppfattning i samma paragraf införas 
bestämmelserna i RB 40: 1 om sakkunniguttatande eller åtminstone en 
hänvisning till detta lagrum. Det finns flera skäl för FoR:s uppfattning. Ett 
uttryckligt stadgande om hörande av socialnämnd kan (miss)tolkas i 
kommande riittspraxis som att socialnämnd är den enda sakkunniga som 
kan komma ifräga. (Att socialnämndernas fackkunskap i dag pit mi'mga håll 
starkt ifrågasätts kan lämnas därhän.) 

5.2 Handläggningen när föräldrarna tvistar 

5.2./ Göra hm-rätt 

Utredningens förslag att erbjuda föräldrar som tvistar om vårdnaden 
samarbetssamtal är enligt hovrättens mening ett steg i riitt riktning. Det 
primära måste vara att föräldrarna själva söker lösa sina konflikter i stiillct 
för att myndigheter fattar besluten M dem. Förslaget ställer dock stora krav 
på dem som skall leda dessa samtal och det finns skiil anta att verksamheten 
blir resurskrävande. 

Hovriitten vill instämma i den kritik som kan riktas mot det nuvarande 
underlaget för domstolarnas bedömning av interimistiska yrkanden angående 
vårdnad och umgängesrätt. Beslut i dessa frågor har med hänsyn till status 
quo-principen stor betydelse. Hovriitten tillstyrker därför utredningens 
förslag om hörande av socialnämnd före avgörande av sådana frågor. 
Muntliga förhör bör kunna hällas i hovriitten. för såvitt det inte iir uppenbart 
att anledning till förhöret saknas. RH 52: 10 ger visserligen redan f. n. hovrätt 
möjlighet att hålla muntliga förhör i dessa frågor. Om förslaget genomförs 
förordar dock hovriitten att bestiimmelsen om muntliga förhör vid bedöm
ning av interimistiska yrkanden angående vårdnad oeh umgängesrätt lagfästs 
i föräldrabalken med ovan angiven begränsning. 

Diiremot stiiller sig hovrätten tveksam till förslaget att den interimistiska 
prövningen i flertalet fall skulle utmynna i enbart ett förordnande om barnets 
bostad. Till namnet iir detta niigot annat än ett interimistiskt beslut om 
vårdnad. men i praktiken kan det upplevas likadant som ett siidant och kan 
komma att åberopas av parterna i ett status quo-resonemang niir det gäller att 
avgöra den slutliga vårdnaden. 

5.2.2 Kammarrätten i Stockholm 

Kammarrätten tillstyrker förslaget om samarbetssamtal i fr{1gor om 
föriildraansvar och umgiingesriitt niir föriildrarna inte iir ~·nse. Enligt 
kammarriittens mening iir förslaget i denna del en av de mer viisentliga 
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punkterna när det gäller att fä till ständ förh{11landen som gagnar barnets Bilaga 3 
bils ta. 

Kommitten diskutaar ingående hur samtalen bör skötas och av vem. 
Kammarrätten anser att det viiscntliga är att inte samma person fftr hand om 
samarbetssamtalen och en eventuell vardnadsutredning. Det är ocksii 
angeläget att vad som har förevarit vid samarbetssamtalen inte far anviindas i 
v:\rdnadsutredningen. Blotta misstanken om att sä skulle kunna ske är 
uppenbart iignad att rubba förtroendet för samtalslcdaren och att minska 
värdet av samtalen. Det iir diirför önskviirt att samtalen anförtros åt 
tjänstemän som inte är direkt knutna till socialnämnden. Kammarrätten 
anser att i första hand befattningshavare inom kommunernas eller lands
tingens familjeddgivning. som åtnjuter sekretcsskydd. hör komma i fri1ga. 
En särskild fördel iir att inom familjeradgivningen också finns tillg~mg till 
personer med den kompetens som ofta torde vara en förutsättning för ett 
tillfredsställande resultat. 

Kammarrätten vill starkt understryka vad kommitten har framhitllit om att 
vid vårdnadsutredning barnet inte skall behöva ta ställning till konflikten 
mellan föriildrarna. Risk föreligger annars för Jojalitetskonflikter och 
skuldkänslor hos barnet. Bamc1s uppfatming bör emellertid om möjligt 
inhämtas under Himpliga former. om barnet har nått sådan grad av mognad 
att dess hörande ter sig meningsfullt. Stor varsamhet är härvid påkallad. 
Kammarrätten håller emellertid före att en uttrycklig föreskrift bör undvikas 
om att barnets uppfattning skall inhämtas. 

Lika med kommitten anser kammarrätten att vårdnadsutredning även i 
framtiden bör underställas socialniimnd. Kammarrätten ansluter sig också 
till kommittens förslag att kommun fortsättningsvis hör i den ordning som 
följer av kommunallagen ( 1977: 179) kunna delegera yttranden i mål om 
vårdnad eller umgiingesriitt. 

Som kommitten anger stlimmer det imerimistiska förordnandet om 
vårdnad i de flesta fall överens med den slutliga domen. I syfte att förbiittra 
underlaget för den interimistiska bedömningen fön:sl{1s i bctiinkandct att 
rätten skall fä möjlighet att inhämta upplysningar om parterna från 
socialnämnden innan något beslut fattas. Kammarrätten anser att det är en 
fördel om en s<'1dan möjlighet skapas. En förutsättning är dock att niimnderna 
har sådana resurser att nitgon mera avseviird tidsutdriikt inte uppkom
mer. 

Enligt kommitten bör det imerimistiska heslutet normalt inte liingre gälla 
vi\rdnaden utan endast mr barnet skall bo och n·e11t11ell umgiingcsriill. 
Kammarrätten avstyrker detta förslag och förordar att nuvarande ordning 
behillls. Förordnande rörande enbart bostaden och umgiingcsriitten kan 
visserligen liita mindre ingripande än ett interimistiskt beslut i sjiilva 
vårdnadsfrågan. I praktiken torde det dock bli fräga om-och uppfattas som -
samma sak. Är föräldrarna oense i boendefrågan torde förutsiittningar ocksii 
saknas för gemensam vårcfnad i iivrigt. 

Kammarätten avstyrker alternativförslaget under 7. 2. 3. 7 som klart 
olämpligt. Ett slutligt beslut av denna art är ägnat att skjuta konflikter p{t 
framtiden men knappast att fört: bygga dem. Gemensam )"{/rdnad forutsiitter 
enligt kammarriittens mening att .fåriildrama är ense. 

Lika ml'd utredningen anst:r kammarriitten att möjlighet inte hör öppna~ 
till att höra vittnen eller andra pli fiirbercdclsestadiel. 

Kommitten föreslår att upplösning av gemensam vimtnad alltid skall 
föregi1s av betänketid i likhet med vad som nu giiller vid iiktenskapsskillnad 
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när makarna har harn under 16 år. Bakom förslaget ligger tanken att barn till Bilaga 3 
ogifta föräldrar skall jämställas med harn till gifta. 

Kammarriitten avstyrker förslaget i denna del. I äktenskapsskillnadsfallet 
är fråga om upplösning av ett hand mellan vuxna, som i den givna situationen 
anses behöva en betänketid. I det senare fallet finns inte något band av denna 
art utan endast vårdnadsfrågor återstår. Risk föreligger diirför att betänke
tiden uppfattas som en onödig formalitet av föräldrarna utan att regleringen 
medför nagon egentlig nytta för barnet. Att en lösning av vårdnadsfrågan 
förskjuts kant. o. m. vara ägnat att skapa eller underblåsa konflikter mellan 
föräldrarna. Detta kan typiskt sett gå ut över barnet. 

Om den föreslagna författningstexten: 

Lag om ändring i giftermålshalken 

Som har utvecklats i det föregående bör Il kap. 1 *andra stycket utgå. Det 
finns inte i övrigt några bestämmelser i giftermålsbalken som avser andra 
sammanboende än makar. 

Se även avsnitt 5.1.2. 

5.2.3 Stockholms tingsrätt 

Se även avsnitt 5.1.3. 

Tingsrätten delar helt utredningens uppfattning att föräldrar, som tvistar 
om föräldraansvar eller umgängesrätt. i första hand skall erbjudas av 
kommunen obligatoriskt tillhandahållen hjälp att bearbeta sin konflikt för att 
själva kunna komma fram till en uppgörelse och ta ansvar för sitt beslut. På 
s. 93 ff i yttrandet utvecklar utredningen bl. a. sin syn på hur den föreslagna 
konfliktbearbetningen skall tillgå med samarbetssamtal inför kvalificerade 
samtalslcdare, som har möjlighet att anlita expertis från annat håll. 
Tingsrätten instämmer i utredningens uttalande att stora krav maste ställas 
på kompetensen hos den personal, som skall syssla med denna verksamhet. 
Även tingsrätten är av den uppfattningen, att det bör finnas vattentäta skott 
mellan samarbetssamtalen och en eventuell följande utredning om föräldra
ansvaret, och att vad som förekommer vid samtalen skall vara sekretesskyd
dat. Önskvärt synes vara, att de personer som skall syssla med verksamheten 
ges en fristående ställning i förhållande till den kommunala socialvården. 

Tingsrätten hiträder utredningens förslag att rätten då oenighet föreligger 
mellan föräldrar skall kunna inför ett interimistiskt beslut skyndsamt inhämta 
upplysningar från socialniimnden. Däremot motsätter sig tingsrätten bl. a. pä 
de skäl. som angetts i I st. s. 108 i betänkandet, att möjlighet till 
bevisupptagning under förberedelsen införs. 

Tingsrätten biträder likaså förslaget i 31 ~ att interimistiska beslut i mål 
eller ärenden om föräldraansvar begränsas till frågan om barnets bostad om 
ej särskilda omständigheter påkallar förordnande angående föräldraansva
ret. Där igenom undvikes ett mer eller mindre prejudicerande beslut i ett 
stadium då utredningen ännu är ofullständig. Kanske ocksä möjligheten att 
slutligen bevara det gemensamma föräldraansvaret hlir större genom denna 
ordning. Tingsrätten finner det oklart varför i samma lagrum upptagits 
hestiimmelse om interimistiskt beslut angående umgängesrätt. Åsyftas där
med endast möjlighet att meddela sådant beslut i mål eller ärenden angående 
umgiingesriitt eller är meningen att öppna en möjlighet att i samband med 

13 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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interimistiskt beslut angående bostad i mål om föräldraansvar interimistiskt Bilaga 3 
förordna om umgängesrätt? 

När det gäller interimistiska beslut vill tingsrätten vidare framhålla 
följande. Inte minst mot bakgrund av förslagets syfte att befrämja gemensam 
vårdnad och ge föräldrar hjälp och möjlighet att själva komma fram till beslut 
rörande barnets bostad/föräldraansvaret/umgängesrätt kommer det att 
föreligga fall, då domstolen finner det lämpligast att för dagen interimistiskt 
beslut inte ges i den aktuella situationen. Det kan exempelvis finnas skäl att 
bereda parter, som ej utnyttjat möjligheten till samarbetssamtal. rådrum att 
anlita sådana eller skäl att låta parterna under någon tid ytterligare överväga 
sina ståndpunktstagandcn eller avvakta lösningen av någon aktuell praktisk 
fråga. Tingsrätten finner det därför angeläget att i lagtext eller motiv klart 
anges, att parterna inte har en ovillkorlig rätt att i alla situationer erhålla ett 
interimistiskt beslut utan att domstolen om särskilda skäl föranleder därtill 
kan underlåta att meddela interimistiskt förordnande oaktat parterna eller 
någon av dem påkallat sådant. Möjligheten att under målets fortsatta 
handläggning återkomma med begäran om interimistiskt beslut står ju alltid 
öppen för parterna. 

Tingsrätten är tveksam men vill inte helt avvisa alternativförslaget att 
införa möjlighet att meddela slutligt förordnande om bostad för barnet. Om 
föräldrarna är ense i denna del och önskar rättens förordnande om bostad bör 
möjlighet till sådant beslut finnas. Men även då oenighet föreligger i 
bostadsfrågan synes skäl tala för att domstol på föräldrarnas begäran avgör 
tvisten. Tingsrätten vill erinra om att ett beslut angäende bostad kan ha viss 
betydelse i fråga om underhållsbidrag. 

Förslagets 33 § motsvarar nuvarande 14 §. men tingsrätten finner här 
anledning till en kort kommentar. Väl medveten om att 33 § 3 st. i förslaget 
har sin motsvarighet i RB 18:7 och att en översyn av rättegångsförfarandet 
pågår. vill tingsrätten efterlysa en möjlighet att förplikta försumligt ombud 
att ensam ersätta rättegångskostnad i mål och ärenden enligt BFB. 
Tingsrätten vill också ptipeka att sista meningen i 33 § 3 st. kan vara 
vilseledande så till vida att rättens möjlighet att ex officio frångå huvudregeln 
om kostnadsfördelning i mål eller ärende rörande föräldraansvar eller 
umgängesrätt omfattar jämväl den situation som anges i 2 st. i samma lagrum. 
där motsvarande befogenhet ej anges. 

Om betänketid se avsnitt 3.5.3. 

5.2.4 Malmö tingsrätt 

Förslaget i denna del handlar i stor utsträckning om socialnämndens 
befattning med ifrågavarande mål. Tingsrätten har inte sett som sin uppgift 
att ingå i en närmare bedömning av dessa frågor. som till stor del ligger 
utanför domstolens verksamhetsområde. Såvitt tingsrätten kan bedöma 
förefaller dock förslaget om "'konfliktbearbetning" i stället för utredning 
ändamålsenligt och det synes. utgöra ett led i en riktig strävan att ersätta 
byråkrati med mänskliga kontakter och hjälpa människor att ta ett eget 
ansvar för sina handlingar. 

Vad härefter angår handläggningen av interimistiska vårdnadsfrågor finner 
tingsrätten den föreslagna möjligheten för domstolen att i dessa fall inhiimta 
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upplysningar från socialnämnden vara en utmärkt och viilbehövlig reform. Bilaga 3 
Om förslaget kan praktiskt genomföras är måhända en annan fråga men 
tingsrätten vill för sin del tillstyrka det. Däremot förefaller det inte speciellt 
lämpligt att det interimistiska avgörandet inskränkes till ett bl'slut om var 
barnen skall bo. Om föräldrarna t. ex., såsom inte sällan är fallet, är djupt 
oense. är det angeläget att få ett snabbt beslut om vårdnaden till stånd. I 
andra fall kan det måhiinda ibland räcka med ett förordnande om var barnet 
skall bo. Ingen av dessa möjligheter bör dock enligt tingsrättens uppfattning 
ges företräde i lagtexten. - - - (se avsnitt 5.1.4.) - - - -I detta 
sammanhang skall också kommenteras förslaget om betänketid vid upplös-
ning av gemensam v<lrdnad. I konsekvens med vad tingsrätten tidigare uttalat 
om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar avstyrkes förslaget. I de fä fall där 
ogifta föräldrar hos domstol hegiirt gemensam vårdnad får man utgå från att 
de, om de vill få den gemensamma vårdnaden upplöst. har tillräckligt tänkt 
igenom sin situation. 

5.2.5 Uinsrätten i Stocklzolm.1· län 

Se avsnitt 5.1.5. 

5.2.6 Länsrätten i Göteborgs och Bohuslän 

I dessa hänseenden innebär utredningens förslag väsentliga förändringar i 
förhållande till dagsläget. Uinsrätten anser att det är angeläget att de 
riktlinjer, som utredningen drar upp om konflikthearhetning i stället för 
utredning. kommer att följas. Särskild vikt bör fästas vid samarbetssamtalen. 
Det kommer emellertid att ställa stora krav på resurser hos kommuner
na. 

Även vad som anförs i betänkandet om utredningar om föräldraansvar 
eller umgängesrätt och om hörande av harn bör kunna vara vägledande för 
berörda myndigheter. 

T fråga om socialnämndens yttrande tillstyrker länsrätten att möjligheten 
för kommun att delegera yl/randen i mål om föriildraansvar eller umgänges
rätt beh{ills och ser giirna alt sådan delegation kommer till ökad använd
ning. 

Länsrätten delar vidare utredningens uppfattning att domstolens interimis
tiska bedömning endast bör omfatta var barnet skall bo och eventuell 
umgängesriill. Det är ocks{1 angeläget att beslutet grundas på ett säkrare 
underlag än vad fallet ofta är i dag. Remiss på kort tid till socialnämnden är 
därför ofta att förorda. 

5.2. 7 Dom.stolsverket 

Den tid det i allmänhet tar att utföra vårdnadsutredning bör nedbringas. 
Detta gäller särskilt om utredning framdeles skall föregås av samarbetssam
tal. I.äng väntetid är olämplig med hänsyn främst till att den i praktiken ofta 
verkar för den föriilder som interimistiskt har barnet hos sig. Tidsutdräkt 
medför även besvär för domstolen. 

Enligt gällande ordning underställs vårdnadsutredningen sociala nämn
dens prövning. Domstolsverket instämmer i den kritik som utredningen 
redovisat emot denna ordning. En '"förprocess" inför sociala nämnden är 
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ägnad att förstärka och förlänga tvisten mellan parterna. Föräldrars Bilaga 3 
medverkan kan sålunda enligt förslaget förekomma vid muntlig fört1ercdel-
se. samarbetssamtal, vårdnadsutrcdning. sammantriide inför sociala· niimn-
den samt vid huvudförhandling. Det bör allvarligt överviigas att frikoppla 
socialnämnden från yttrandena på sätt utredningen angivit i betänkandet 
(s. 106). Den statistik utredningen redovisat i denna del ger inte stöd för att 
ett borttagande av sociala nämndens mellankommande prövning i någon 
nämnvärd utsträckning skulle ändra förutsiittningarna för domstolarnas 
beslut. 

Domstolens interimistiska bedömning (7.2.3.6) 

Domstolsverkct tillstyrker förslaget om att domstol som grund för 
interimistiskt beslut i mål om föräldraansvar och umgängesrätt skall kunna 
inhämta upplysningar från socialnämnden. Enligt den av utredningen 
skisserade ordningen skulle två förberedande inställelser normalt bli följden i 
mål diir upplysningar inhämtas. Domstolsverket anmärker att skriftligt 
svaromål ofta torde kunna ersätta den första inställelsen i mal där tingsrätten 
vid talans väckande har anledning att anta att vårdnads- eller umgängesfrf1ga 
är tvistig. 

Vad gäller utredningens förslag att interimistiskt beslut om föräldraansvar 
skall kunna ersättas av förordnande om bostad och e1•entuell 11mgiingesrii11 
anmärks att det enligt nuvarande regler inte iir möjligt att förordna om 
umgängesrätt när gemensam vårdnad gäller. Denna ordning har utredningcn 
utgått ifrån i sitt förslag till 6 kap.20 * BFB. Det framgår ej om utredningen 
förbisett detta eller om ändring föreslås dithän att gemensamt föräldraansvar 
ej utgör hinder för (interimistiskt) förordnande om umgängesrätt. 

Domstolsverket delar inte utredningens uppfattning att hovrätt alltid bör 
hålla muntlig förhandling vid överprih·ning a1· interimistiskt hes/111 ang{1endc 
föräldraansvar eller umgängesrätt. Frånst:tt att en sådan ordning kan orsaka 
praktiska problem för hovrätt och parter samt ökadc kostnader torde behov 
av muntlig förhandling inte finnas i alla dessa mål. Det kan anmärkas att 
hovrätten. om utredningens förslag på denna punkt godtas, har möjlighet att 
inhämta upplysningar enligt 6 kap. 31 ~ BFB samt ta del av eventuella 
upplysningar som inhämtats av tingsrätten. 

Betänketid vid upplösning av gemensamt föräldraansvar (7.2.3.9) 

Förslaget tillstyrks under förutsättning att det kopplas till möjlighet till 
interimistiskt beslut på grunder som nu gäller. 

5.2.8 Socialstyre/sen 

Vid den undersökning socialstyrelsen gjort (Socialstyrelsen redovisar 
1979:8) om utredningsförfarandet i vårdnadstvister har man funnit en allmän 
tendens i flertalet kommuner vara en striivan efter att friingå det traditionella 
utredningsförfarandet. Oftast arbetar niimnderna med målet att få till stäncl 
en gemensam överenskommelse mellan föräldrarna i värclnads- eller 
umgängestvisten. Vårdnadsutredaren försöker också få dem att iiter 
kommunicera med varandra. vilket innebär att de arbetar med föräldrarna 
vid gemensamma samtal. I en del kommuner arbetar td assistenter 
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tillsammans. Socialstyrelsen finner det därför mycket tillfredsställande att Bilaga 3 
utredningen föresEir ett arbetssätt i samband med en domstolsremiss i 
vårdnads- och umgiingesärendcn, som i stora delar överensstämmer med den 
metodikförändring som nu p:'1gfir i m;lnga kommuner. 

Samarbetssamtal 

Den utformning av samarbetssamtalen som förcslt1s tillstyrks av socialsty
relsen. Bl. a. niimns som en punkt att de uppgifter som lämnats till 
samtalslcdaren inte för användas i en eventuell kommande utredning. Det 
har därför bedömts att samtalsledarcn inte bör anlitas som utredare i ett 
senare led. Socialstyrelsen vill framhi1lla vikten av att detta uppriitthälls. En 
förutsiittning för att samarbetssamtalen skall bli meningsfulla iir att de 
uppgifter föräldrarna lämnar inte skall kunna användas mot dem i framtiden. 
Vidare bör som föreslås. dessa uppgifter bli sekretesskyddade och samtals
ledaren i detta avseende likstiillas med en familjeradgivare. Särskilt viktigt är 
att samtalsledaren inte får vittna i en eventuell framtida rättegäng. 

Utredningen föreslår att stora krav p[1 kompetens bör ställas på de 
personer som skall leda samarbetssamtalen. Vidare framhälls vikten av 
fortlöpande handledning. Socialstyrelsen finner det angeliiget att höga krav 
stiills pi1 utbildning och kompetens. Man fär dock inte bortse frän de 
ekonomiska sv{irigheter som mindre kommuner med sma resurser häri
genom kan förorsakas. 

Utredning om föriildraansvaret eller umgiingcsrättcn 

När samarbetssamtal inte kunnat genomföras eller inte lett fram till en 
lösning föreslås att nämnden sätter igång en utredning. Socialstyrelsen 
tillstyrker den uppläggning av utredningen som föreslås. Det är viktigt att 
nämnden. som framhålls i betänkandet. är restriktiv när det gäller att ta in 
referenser i utredningen. Vidare är det. enligt socialstyrelsens uppfattning. 
angeläget att nämnden nästan uteslutande kontaktar personer som har 
speciella kunskaper om barn och i sin yrkcsutövning möter barnet såsom 
personalen vid daghem m. m. 

I lörande av barnet 

I lur man skall få vetskap om barnets inställning är kanske den sväraste och 
mest känsliga frågan i hela utreclningsförfarandct. De uttalanden utredning
en här gör bör enligt socialstyrelsens uppfattning kunna tjäna som god 
vägledning för nämnderna i framtiden. 

Socialnämndens yttrande 

Socialstyrelsen delar utredningens uppfattning, att kommunerna även i 
fortsättningen bör ha möjlighet. att delegera yttranden i vårdnads- och 
umgängesärenden till tjänsteman eller grupp av tjänstemän. Vidare anser 
styrelsen, i likhet med utredningen. att denna möjlighet biir få ökad 
användning. Med hänsyn till de svåra ställningstaganden som kännetecknar 
dessa iirenden är det dock viktigt att det slutliga avgörandet inte ligger hos 
utredaren ensam utan hos en grupp tjänstcmiin med speciella kunskaper på 
området. 
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Domstolens interimistiska bedömning 

Genom undersökningar har visats att det interimistiska förordnandet av 
vårdnaden i övervägande antal fall överensstämmer med den slutliga domen. 
Detta motiverar som utredningen anför ett mera underbyggt beslut om 
barnets placering redan från början. Socialstyrelsen tillstyrker därför 
utredningens förslag. att domstolarna inhämtar upplysningar fr[m social
nämnderna. innan de fattar det interimistiska beslutet. Detta förfarande kan 
dock medföra att parterna starkare än i dag kan uppleva det som om frågan 
om föräldraansvar är avgjord redan i samband med det interimistiska 
förordnandet. Socialstyrelsen vill därför betona vikten av att nämnden 
försöker se till att niir den egentliga utredningen senare görs. denna inte drar 
ut på tiden. utan bedrivs med största möjliga skyndsamhet. Osäkerhet om 
det slutliga avgörandet är en negativ faktor för alla berörda parter och barnet 
behöver snarast möjligt få sin definitiva placering. 

5.2.9 Riksskatteverkä (RSV) 

Förordnande om bostad för barn enligt 6 kap. 31 * i författningsförslaget 

RSV anser det föreslagna stadgandet lämpligt även frän folkbokförings
synpunkt. J folkbokföringsförordningen 1967: 198 finns inga särskilda 
föreskrifter om hur anmälan. t. ex. flyttningsanmälan. skall göras för 
omyndig (jfr SOU 1966: 16 s. 80-81 ). I praxis godtas att flyttningsanmälan 
gemensamt för en familj med barn kan göras av endera maken. I situationer 
när föräldrar har gemensam vårdnad och flyttar isär kan dock konflikt 
uppkomma om behörigheten att göra flyttningsanmälan för barnen. Princi
piellt bör då krävas båda föräldrarnas anmi.ilan men detta kan vara svårt att 
iaktta i praktiken. Har domstol förordnat om bostad för barnet behöver 
någon tveksamhet inte uppkomma. 

Det kan emellertid ifrågasättas om domstols förordnande om bostad för 
barnet skall - om förordnandet inte går i verkställighet och barnet exempel
vis kvarbor hos ena föräldern trots att domstol förordnat att barnet skall bo 
hos den andra föräldern - innebära att undantag skall göras frän huvudregeln 
i 12 § folkbokföringsförordningen. att barnet skall vara kyrkobokfört där det 
faktiskt vistas. Är detta avsikten bör en undantagsbestämmelse från den s. k. 
dygnsviloregeln införas i folkbokföringsförordningen av innehåll att barn 
alltid skall kyrkobokföras där rätten så beslutat beträffande bostad oavsett de 
verkliga förhållandena. 

5 .2. JO Länsstyrelsen i Stockholms län 

Att så kallat samarbetssamtal blir en vanligare form att lösa konflikter i 
fråga om föräldraansvar och umgiingesrätt genom att föräldrarna, som 
utredningen föreslagit. obligatoriskt erbjuds detta. anser länsstyrelsen vara 
mycket tillfredsställande. Det torde emellertid enligt länsstyrelsens uppfatt
ning bli svårt att få fram tillräckligt antal välutbildade och Wmpliga personer 
för att leda samtalen. Särskilda uthildningsinsatser hör diirför övervägas. 

Utredningen har i 30 ~fastslagit att barnets mening skall inh~imtas i tvistiga 
mål om föräldraansvar eller umgängesrätt. Vad utredningen anfört om 
hörande av barnet och vad som iir förenligt med harnets bästa anser 

Bilaga 3 



Prop. 1981/82:168 199 

länsstyrelsen vara av stort värde för de personer som skall avge yttrande i Bilaga 3 
sådana mål. 

Domstolens interimistiska bedömning 

I stället för nuvarande ordning beträffande interimistisk vårdnad föreslår 
utredningen att något interimistiskt beslut om föräldraansvaret inte skall 
fattas. I stället skall rätten besluta om var barnet skall bo om föräldrarna inte 
är ense härom. Detta anser länsstyrelsen vara ett bra förslag. 

Innan rätten tar ställning till frågan var barnet skall bo skall ett skyndsamt 
yttrande (om möjligt inom 14 dagar) inhämtas av socialnämnden. Företrä
desvis skall det ske genom delegation till någon tjänsteman hos nämnden. 
Jämfört med nuvarande ordning anser länsstyrelsen detta vara ett steg i rätt 
riktning. Det måste emellertid anses otillfredsställande att en tjänsteman 
ensam skall ta ställning och dessutom på mycket kort tid. Status-quo-pre
sumtionen torde vara lika stark vare sig rätten beslutar om föräldraansvaret 
eller om var barnet skall bo. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte beslut om var 
barnet skall bo i de allra flesta fall kan anstå tills samarbetssamtal eller 
eventuell grundligare utredning hunnit genomföras. 

Alternativt föreligger ett förslag att rätten även slutligt skall kunna 
förordna om barnets bostad. Detta skulle vara ett alternativ till att förordna 
om föräldraansvaret. Utredningen anför bland annat att detta skulle ligga i 
linje med huvudprincipen om gemensamt föräldraansvar. Det skulle också 
kunna ha viss psykologisk betydelse för föräldrarna. Med åberopande av vad 
utredningen anfört härom tillstyrker länsstyrelsen detta förslag. 

5.2.11 Barnavårdskons11lente11 i Jämtlands län 

Handläggning av fråga om föräldraansvar eller umgängesrätt 

I BFB 6:28 fastslås att rätten innan den avgör mål eller ärende angående 
föräldraansvar eller umgängesrätt skall höra socialnämnden. Det får ur 
barnets synpunkt ses som en klar förbättring jämfört med gällande rätt. 

Jag anser det helt nödvändigt att domstolen i alla mål och ärenden, 
förutom där föräldrarna är ense, skall höra socialnämnden. I detta 
sammanhang vill jag även påpeka det värdefulla i att betänkandet behandlar 
på vilket sätt man tycker att domstolen skall utforma sin framställan till 
socialnämnden. I dag uppstår inte alltför sällan tveksamheter vid socialför
valtningarnas tolkning av domstolens begäran om yttrande. Betänkandets 
förslag, att remissen utformas som en begäran om utlåtande av vilken lösning 
som är förenligt med barnets bästa, är att hälsa med stor tillfredsställelse. 

I fråga om föräldraansvar eller umgängesrätt när föräldrarna är ense 
ansluter jag mig till utredningens huvudförslag, som innebär att domstolen 
skall bereda socialnämnden tillfälle att yttra sig. Det är av stor betydelse för 
barnet att socialnämnden får möjlighet att bedöma om den finner skäl att 
påkalla utredning i ärendet. Att däremot som alt. förslaget förordar ålägga 
socialnämnden att obligatoriskt yttra sig i dessa ärenden finner jag mindre 
realistiskt och inte heller metodiskt tilltalande. 

Jag vill i sammanhanget päpcka att jag finner BFB 6:28 något vilseledande 
i uttrycket "'kan". Man kan lätt få den uppfattningen att rätten själv får 
avgöra huruvida den vill låta socialnämnden komma till tals· eller ej. 

Eftersom jag ej stödjer huvudförslagen om gemensamt föräldraansvar i 
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kap. 5 får detta till följd att domstolen enligt min mening även skall ta Bilaga 3 
ställning till erht1llande av gemensamt föräldraansvar för ogifta samt till 
fortsatt gemensamt föräldraansvar efter skilsmässa och separation. I likhet 
med ovan bör även dessa ärenden behandlas jml BFB 6:28. 

Vårdnadsutredningen - samarbetssamtal 

Föreskriften i BFB 6:29 att socialnämnden obligatoriskt skall erbjuda 
konfliktb,earbetning i form av samarbetssamtal finner jag bra. Genom att 
göra detta till ett obligatorium skapas lika rättigheter för alla oavsett vilken 
kommun man bor i. Det vore dessutom ännu bättre om socialnämnderna i 
likhet med utredningens resonemang redan på ett tidigare stadium än efter 
inledd process kunde erbjuda samarbetssamtal. På detta sätt skulle antalet 
processer vid domstol förmodligen begränsas. 

Många kommuner kommer troligtvis att uppleva en brist pä resurser för att 
möjliggöra samarbetssamtal. I socialutredningens slutbetänkande och seder
mera i prop. 1979/80: l diskuteras en eventuell huvudmannaskapsföriindring 
för den icke primärkommunala familjerådgivningen och den psykiatriska 
barn- och ungdomsverksamheten. Huvudmannaskapsfrågan för dessa före
slås bli föremål för utredning och om en av eller båda dessa verksamheter 
tillförs socialtjänsten blir de en resursförstärkning icke minst för ärenden som 
kräver relationsbearbetning. 

Den av Bente och Gunnar Öherg anförda kritiken mot s. k. traditionella 
vårdnadsutredningar kan i vissa fall vara befogad. men den får inte ses som 
allmängiltig. Jag vill reservera mig emot att utredningen så kraftigt betonar 
makarna Öbergs åsikter. När det giiller samarbetssamtalen vill jag under
stryka behovet av att samtalsledarna skall ha en kvalificerad utbildning, men 
att de också skall äga livserfarenhet och fallenhet för uppgiften. Soeionom
eller psykologutbildning synes vara mest liimplig. Jag vill dock samtidigt 
varna för att samarbetssamtalen kan fä karaktären av alltför stor "expertin
blandning" och som följd därav inte blir ett godtagbart alternativ för många 
föräldrar. Vi kommer naturligtvis att fä räkna med att många inte alls kan 
eller vill delta i samarhetssan'ltal. Utformningen av dessa betyder mycket för 
hur många föräldrar vi skaB kunna nå. 

Vattentäta skott bör rl1da mellan samarbetssamtalen och en eventuell 
utredning. De uppgifter 'som framkommit bör sekretesskyddas. Det bör 
dessutom finnas en regel soln säger att de som lett samtalen ej anlitas vid 
eventuell efterföljande titredning. 

Jag vill trots min positiva syn på samarbetssamtalen avslutningsvis varna 
för att alltför stora förhopp11irigar knyts till dessa. 

Beträffande barnets eventuella medverkan i samarbetssamtalen se under 
rubriken Hörande av barnet - barns medverkan i samarbetssamtal. 

Om föräldrar inte når en samförståndslösning genom samarbetssamtal 
eller inte vill delta i sådana aterstår ingen annan möjlighet att utröna vad som 
är bäst för barnet än att göra en utredning. De nya utredningsmetoder som 
föreslås är en klar förbättring av v[1r traditionella vårdnadsutredningsmeto
dik. Jag vill siirskilt understryka behovet av att fler än en person arbetar med 
utredningen, att den begränsas samt att man iakttar restriktivitet vad gäller 
referenser. De i avsnittet rekommenderade utredningsmetoderna bör 
framdeles få gälla som riktlinjer. 

Utredningen anger att det bör stå samtalsledaren fritt att anlita expertis 
från annat håll. Jag förutsätter parternas medgivande till ett sädant 
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arrangemang såväl vid samarbetssamtal som vid utredning. 
Beträffande barnets vilja se n~dan. 

Hörande av barnet - barns medverkan i samarbetssamtal 

Först vill jag fastlå att barn aldrig får tvingas ta ställning i föräldrarnas 
konflikt. Barnets vilja bör tillmätas stor betydelse. och skall vägas in i 
hclhetsbcdömningen som en viktig faktor. 

Utredningen diskuterar barnets deltagande vid samarbetssamtal. Det 
konstateras på s. 99 att barnet bör kunna delta i samarbetssamtalen. men att 
dessa i första hand är avsedda för att bearbeta föräldrarnas konflikt. och att 
barnens behov av känslobearbetning skall tillgodoses på annat siitt t. ex. 
genom att anlita barnpsykiatriska resurser. Pi'1 s. 103 däremot skriver 
utredningen att det iir viktigt för barnet att delta i samtalen för att fä liigga 
fram sina synpunkter och diskutera skuldkänslor. rädsla och besvikelser med 
anledning av föräldrarnas konflikt. Jag tycker det är viktigt att det klart 
fastslås att samarbetssamtalen handlar om föräldrarnas bearbetning av sin 
konflikt och menar därmed att skrivningen pa s. 103 i detta fall får anses 
olycklig. Barnets deltagande vid samarbetssamtal bör givetvis bedömas frän 
fall till fall. men jag tycker skrivningen pa s. 99 är en bättre utgångspunkt i 
sammanhanget. 

För att utröna barnets vilja bör samtalsledaren. som utredningen skriver. 
träffa barnet såväl enskilt som tillsammans med föräldrarna. En träff med 
föräldrarna och barnet skall då inte ha karaktären av konfliktbearbetning 
utan handla mera om den rådande situationen. Jag tycker det är viktigt att 
påpeka att dessa samtal bör ske i barnets hemmiljö. 

Vid utredning om föräldraansvar eller umgängesrätt är det kanske 
känsligare iin vid samarbetssamtal att utröna barnets vilja, beroende på hur 
barnet upplever föräldrarnas konflikt. Det är viktigt att först;'t att barnet i 
dessa situationer har svårt att ta ställning och man måste. som anges i 
betänkandet. vara försiktig med att redovisa barnets synpunkter. annars kan 
risk föreligga för att dessa senare anviinds mot barnet. Jag förutsätter iiven i 
dessa fall att utredaren träffar barnet s{1viil enskilt i dess hemmiljö som 
tillsammans med föräldrarna. 

Utredningen förordar ingen särskild åldersgräns när det giillcr att samtala 
med barnet. I lagtexten BFB 6:30 anges att barnets mening i frågan skall 
inhämtas om det är lämpligt och möjligt. I detta kapitel skriver utredningen 
att samtal skall ske sä snart det är möjligt med hänsyn till barnets 
mognadsgrad. Här diskuteras inte alls lämpligheten! Jag anser verkligen att· 
barnet skall få komma till tals och ge uttryck för sin vilja. sina synpunkter. 
men jag menar nog att man inte urskiljningslöst far samtala med barn i 
förskoleåldern. Mognaden skall i första hand bedömas av samtalsleclarcn/ 
utredaren och föräldrarna tillsammans och diirmed liimplighetcn av samtal 
med barnet. Kontaktman eller barnassistent kan vara till god hjiilp i detta 
sammanhang. I tveksamma fall biir barnpsykiatriska och/eller barnpsykolo
giska resurser kunna utnyttjas. 

Socialniirnndcns yttrande 

Att sociala centralniimnden enligt giillande ordning behandlar och beslutar 
i v[mlnadsärendcn in pknum har som utredningen siiger ibland kritiserats. 
Kritiken har d<I oftast gällt att parternas inbördes konflikt förstiirkts bl. a. 

Bilaga 3 
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genom företriidet inför nämnden. Jag anser mig i viss mån kunna ansluta mig Bilaga 3 
till denna kritik. men vill samtidigt betona behovet av en instans som bevakar 
att utredningen har en godtagbar kvalite, och där vi för behålla ett 

· lekmannainflytande redan på detta stadium (inte bara i domstolen). 
Mina synpunkter på förfaringssättet hos sociala centralnämnden i dag gör 

att jag vill ansluta mig till utredningens förslag om att kommunerna i större 
omfattning än vad nu sker delegerar yttranden i ärenden om föriildraansvar 
och umgängesrätt. Delegation bör komma ifråga till en liten grupp 
förtroendevalda. men enligt min mening inte till tjänsteman. 

Då det däremot gäller besked som sociala centralnämnden avger enligt 
BFB 6:28 där föräldrarna är ense. bör sådant vara delegerat till tjänsteman. 
Detsamma bör kunna giilla i ärenden jml BFB 6:31. 

Domstolens interimistiska bedömning 

Utredningens ambitioner är att förbättra beslutsunderlaget vid interimis
tiska beslut rörande föräldraansvar och umgiingcsrätt. Mot denna bakgrund 
finner jag det förvånande att den föreslagna BFB 6:31 inte innehåller en mer 
tvingande formulering vad giillcr inhämtande av upplysningar från social
niimnden. Mig förefaller det självklart att socialnämndens åsikt skall 
inhämtas. Erfarenheter har visat att interimistiska beslut ofta för stor 
betydelse för ärendets slutgiltiga bedömning. varför beslutsunderlaget måste 
breddas jämfört med vad som sker i dag. Tyvärr har jag flera negativa 
erfarenheter av interimistiska beslut. vilka visat sig ej vara till barnets bästa 
och som torde ha blivit annorlunda. om socialnämndens åsikt inhämtats. Om 
socialnämnden redan på detta stadium i en process får kännedom om 
ärendet. har man dessutom möjlighet att nå barn till tvistande föräldrar 
tidigare iin som i dag oftast sker. l BFB 6:31 föreslås att endast bostadsfrågan 
och umgängesrätt skall lösas interimistiskt. Jag ansluter mig till utrcdningens 
motiv till detta förslag. 

Domstolens slutliga bedömning 

Vad iir förenligt med barnets bästa? 

Jag anser det självklart att barnets bästa skall vara lcdstjiirnan vid 
bedömningar i iirenden om föräldraansvar och umgiinge. Domstolen skall. 
som utredningen anger. söka efter det bästa av tillgängliga alternativ för att 
trygga barnets uppväxt och utveckling. De omständigheter som i detta kap. 
anses betydelsefulla för barnets bästa samt vad som i kap. 4 anförts om barns 
behov bör enligt min mening ligga till grund för en nyanserad hclhetsbc
dömning av vad som ~ir förenligt med barnets bästa. Vid bedömning av 
umgängesrätt skall dessutom stor vikt läggas vid de faktorer som är 
omniimnda i kap. 6 s. 82-83. Varför finns i detta avsnitt ingen hänvisning till 
kap.6? 

Ovanstående skall naturligtvis gälla både vid domstolens och socialnämn
dens bedömning. 

Retänketid vid upplösning av gemensamt föräldraansvar 

Utredningen föreslär att upplösning av gemensamt föräldraansvar skall 
fiiregfts av 6 mtmaders betänketid. Betänketiden skall dii gälla oavsett om 
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föriildrnrna är gifta med varandra eller ej och oavsett om de bor tillsammans Bilaga 3 
eller ej. 

Utredningens förslag syns välhetänkt i de fall när föriildrarna är gifta med 
varandra eller sammanbor eftersom förhållandena då är att jiimställa med 
varandra. 

Om föräldrarna däremot inte sammanbor stiiller jag mig tveksam till 
behovet av en betiinktctid. Jag tycker att den faktiska situationen, 
sammanhoendct-separationen. har större betydelse för barnet än upplös
ningen av det gemensamma fiiriildraansvaret i sig har. Betiinketid iir också 
tveksam mot bakgrund av den disproportion som skulle uppstå mellan 
svårighetsgraden att påbörja respektive upplösa det gemensamma föräldra
ansvaret. om utredningens förslag om anmälan till PÄ för att erhälla 
gemensamt föräldraansvar skulle genomföras. 

5.2.12 Skolö1wstyrelsen (SÖ J 

Utredningen redovisar försök som har gjorts med samarbetssamtal som 
ersättning för vimlnadsutredningar. Dessa försök har visat att det är viktigt 
för barnens viilbefinnande att föräldrarna bearbetar sina konflikter. Enligt 
utredningens mening hör kommunerna rekommenderas att erbjuda samar
betssamtal som alternativ till vårdnadsutredning och utredningen lämnar 
förslag till minimiutbildning för de personer som skall leda dessa samtal. SÖ 
anser inte att denna minimiutbildning iir tillräckling för att kunna ge en 
fullgod grund för samarbetssamtal av godtagbar kvalitet. En socionom eller 
psykolog utan tidigare erfarenheter av detta slag av arbete kan inte hinna 
tilliigna sig den insikt om egna reaktioner vid konflikter som är nödviindig för 
att kunna fungera bra i en terapeutisk situation. Annan än välutbildad 
personal. som får kontinuerlig handledning. bör enligt SÖ:s mening inte 
utföra detta arbete. 

De familjerådgivare som redan finns bör dock kunna föa sig en del av detta 
arbete samt dessutom medverka i fortbildning av yrkesverksamma socio
nomer och psykologer med kunskap om och egen erfarenhet av relations
bearbetning i grupp. Även psykologer och socionomer inom barn- och 
ungdomspsykiatrisk verksamhet bör kunna komma ifråga för dessa samar
betssamtal. 

5.2.13 Uppsala 11ni1·ersitet, juridiska fi1k11lte/s11iimnclen 

Vad gäller utredningen i fall av tvist mellan föriildrarna instämmer 
fakultetsnämnden i de förslag som utredningen framlagt pä grundval av en 
omsorgsfull analys (s. 93 ff). Siirskilt värdefullt är förslaget att socialnämn
den skall vara skyldig att erbjuda tvistande föräldrars. k. samarbetssamtal, 
varigenom föräldrarna kan fä större förstiiclse för sin situation och hjälp med 
lösande! av sina personliga problem. eventuellt p[1 s;ldant si"itt att vårdnads
frägan i godo får en så lämplig lösning som möjligt. Emellertid torde 
framgöngen med samarbetssamtal i hög grad bero p{1 tillgi'mgen pt1 kunniga 
och erfarna samtalsledare. De hittills vunna goda erfarenheterna kan i viss 
utstriickning tiinkas bero på att förcg{mgsmiinnen pii omrildct varit siirskilt 
insiktsfulla och skickade för uppgiften. Fakultctsniimnden vill i detta 
sammanhang understryka vikten av att familjeriidgivningen i landet organi
seras pil ett tillfredsstiillandc ~iitt. 

Fakultetsni1mndcn instiimmer ocks;I i att det normalt antagligen inte iir 
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liimpligt att höra barnet i en v{mlnadstvist personligen inför domstolen men Bilaga 3 
diiremot under samarbetssamtal liksom i eventuell utredning genom 
socialniimnden (se s. 102 ff). Att redan frt\n början för varje fall avvisa 
barnets hörande inför domstolen, är kanske dock att gå för långt. Det är 
nägot överraskande att utredningen. som vill ge barnet talerätt. samtidigt är 
sä avvisande till hörande av barnet. I varje fall i fr:\ga om äldre barn kan 
hörande av barnet upplysningsvis tänkas vara liimpligt. I vilket fall som helst 
konstaterar niinmden. att den föreslagna lagtexten i 6:30 är onödigt 
intetsiigande i frågan om hur barnets mening skall kunna inhämtas. Det bör 
frarng<'i av lagtexten att barnets mening ~ormalt skall inhämtas under 
socialniirnndens utredning. Lagtexten bör ocks<'i ge besked i frågan om 
do111stolc11 under några förhållanden skall kunna höra barnet. 

Utredningens förslag om införande av siirskild hetiinketid för upplösande 
av gemensam v[1rdnad mellan föriildrar innebär. som utredningen sjiilv berör 
(s. 112). att man kompletterar Giftermälsbalkens regel om betänketid för 
iiktenskapsskillnad. när det finns barn under 16 år. med en annan form av 
betiinketid om sex månader. I skilsmässofallen skall emellertid betiinketid 
enligt Gifterm[1lsbalken kunna tillgodoriiknas som betänketid enligt Föräl
drabalken. om föriildrarna redan i skilsmässomålet begiir upplösning av den 
gemensamma drdnadcn. Fakultetsnämnden avstyrker av flera skäl förslag~! 
om särskild bctiinketid för upplösning av gemensam vårdnad. I skilsmässo
fallen skulle det med hänsyn till barnens intressen vara lyckligast om 
föräldrarna under goda inbördes relationer kunde fortsätta äktenskapet. 
Betänketiden för iiktenskapsskillnad är uppstiilld i detta syfte. I jämförelse 
härmed ~ir det. om dom på äktcnskapsskillnad ändå kommit till stånd. 
förhållandevis mindre .betydelsefullt. om föräldrarna väljer att senare 
upplösa iiven den gemensamma vårdnad. som de tillsvidare behållit efter 
skilsmässan. Det kan tiinkas bara leda till irritation om föriildrarna i detta 
läge skulle nödgas underkasta sig ytterligare en betänketid. 

Även från riittsteknisk synpunkt vore det ett egenartat och onödigt 
komplicerat system att ha dubbla betänketider i skilsmiissofallcn. För de fall 
åter, när föräldrarna inte är gifta med varandra, måste man i praktiken räkna 
med att gemensam vardnad Itmgtifrån kommer att förekomma i alla fall. När 
modern iir ensam v{1rdnadshavarc men föriildrarna sammanbor. skulle den 
föreslagna regeln bli ett slag i luften. Utredningen har konstaterat detta 
(s. 113) med visst beklagande och under hänvisning till sin strävan att likställa 
gifta och ogifta föräldrar med samma sociala situation. Utredningens 
insti.illning demonstrerar samtidigt i vilka invecklade regelbyggnadcr man 
kan hamna niir man med den svenske lagstiftarens ncutralitctsidcologi ser sig 
nödsakad att bygga upp ett extra rcgelsystem för ogifta sammanboende i 
stället för att av praktiska skäl rekommendera samboende att gifta sig. 

5.2.14 Hbgskolan i Örebro 

Samarhetssamtalen 

Allmänt 

S{1 snart det blir friiga om upplösning av gemensamt fiiriildraansvar borde 
däremot de sociala myndigheterna verka för att samarbetssamtal mellan 
fiiriildrarna kommer till sUind. Man skulle ocksi1 kunna tiinka sig att en 
kontaktperson för barnet regelmiissigt utses i dessa situationer och att denne. 
en barnassistent eller ett barnombud bereds tillfälle att delta i iitminstone 
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några av samarbetssamtalen. (I betänkandet - s. 97 under E - nämns också Bilaga 3 
att det bör vara möjligt för samtalsledaren att under samtalens gäng inkalla 
andra än föräldrarna i dem.) 

Vid samarbetssamtalen skall man också försöka fä båda föräldrarna 
medvetna om olika typer av svårigheter som ofta möter ensamstående 
föräldrar. vilka naturligtvis indirekt drabbar även barnet. 

En skyldighet för kommunen? 

Eftersom det är oklart vilka kostnader som skulle följa med en sådan 
skyldighet för kommunerna att ordna samarbetssamtal. bör bestämmelsen i 
en första lagstiftningsetapp avse endast en uppmaning till det, såvida 
upplösningen av föräldraansvaret sker med stöd av en godvillig uppgörelse 
mellan föräldrarna. När det gäller tvister om föräldraansvar och umgänges
rätt bör dock åtgärderna redan nu giiras obligatoriska och det hör också 
krävas att nämnden i dessa fall mer aktivt "verkar för" att samtalen blir av. 
Dock utan att några tvångsmedel fär tillgripas. 

§ 29 föreslås därför fä följande lydelse: 
"I mål om upplösning av föräldraansvar hör socialnämnden om möjligt 

erbjuda de föräldraansvariga tillfälle till samarbetssamtal. Föreligger oenig
het i fråga som nu nämnts eller om umgängesrätt ska fastslås skall nämnden 
verka för att s4dana samarbetsavtal kommer till stånd." 

En grannlaga uppgift 

I betänkandet (s. 95-100) påpekas att ledningen av samarbetssamtalen 
bedöms som en krävande uppgift. Den precisering av kraven pä samtalsle
darnas teoretiska utbildning som presenteras ter sig dock väl detaljerade och 
utgör enligt styrelsens förmenande uttryck för en klar underskattning av den 
kompetens som finns inom många sociala myndigheter som hiinger samman 
med mångårigt kvalificerat arbete. Det är diiremot klart att samtalsledarna 
hör vara erfarna psykiater, psykologer eller socionomer. Påpekas hör vikten 
av att samtalsledarna får möjlighet till fortlöpande utbildning. 

Intcgritetsprohlemen 

Det är mycket betydelsefullt att det blir - som utredningen uttrycker det -
"vattentäta skott" mellan dem som leder samarbetssamtalen och utför den 
eventuella utredningen om föräldraansvarets placering. därför måste siirskil
da regler införas i sekretesslagen. I 7 kap. 4 § 2 st i den nya sekretesslagen (se 
prop. 1979/80:2) bör formuleringen "eller vad som yppas vid samarbetssam
tal enligt barn- och föräldrabalken·· inskjutas efter orden "inom kommunal 
familjerådgivning". 

Det bör alltså inte komma ifråga att uppgifter som lämnas eller 
framkommer under samtalen sprids. Givet är att de som deltagit i samtalen 
inte heller för användas som utredare om inte samtliga inblandade parter )!år 
med på det. 

Trots detta och trots att det m<lste anses olämpligt att tvinga fram 
samarbetssamtal kan föräldrarnas inställning och beteende tillmätas viss 
betydelse vid prövning av frågan om var föräldraansvaret skall ligga. 
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Ointresse att verka för en samförståndslösning (t. ex. omotiverad viigran att Bilaga 3 
inställa sig till de inledande samarbetssamtalen) måste fä tas i beaktande då 
frågan om var föräldraansvaret skall ligga avgörs. Som utredningen 
framhilller iir det viktigt att föräldrarnas ombud upplyser dem om detta. 

Yttrande från socialnämnden 

Socialnämnden får kännedom om att ett mål av aktuellt slag är anhängigt 
hos rätten genom att rätten åläggs höra niimndcns uppfattning om vem som 
ska anförtros föräldraansvaret. om föräldrarna ej är ense därom. och eljest 
genom att bereda niimnden möjlighet att yttra sig (28 * 1 st). 

Förslaget innebär att den av JO (se Justitieombudsmännens iimbetsberät
tclsc 1962 s. 28 ff) förordade s. k. Stockholmsmodellen ska tillämpas. 

I den nyligen utgivna tredje upplagan av den ansedda och flitigt brukade 
"Kommentaren till föräldrabalken" i Norstedts Blå bibliotek anges att 
domstolen endast undantagsvis behöver kontakta barnavårdsnämnden om 
parterna (i dag föräldrarna) iir ense i v[1rdnadsfrågan. Lagutskottet har dock 
uttalat att det utgt1r från att Stockholmsmodellen tillämpas (se lagutskottets 
utlfttande 1975176 nr 33) s. 88 n. För att nu fä ett slut p<I osäkerheten om 
riittsliiget och den starkt varierande praxis som råder vid landets domstolar 
torde en reglering i lag vara nödvändig. En sådan reglering bedöms vara av 
hög angcliigcnhetsgrad. 

Utredningen vid interimistiska beslut 

När 31*1 ~t. diskuteras finns anledning att siirskilt uppmärksamma vilken 
utredning rätten kommer att kunna lägga till grund för avgörandet. 
Utredningen har funnit ( 107 ff) att nackdelarna med att tillåta bevisning före 
huvudförhandlingen i målet skulle bli sä stora att någon sädan regel inte 
föreslås. Utredningen konstaterar dock att domstolarnas praxis visar att man 
sällan frångar det stiillningstagande som görs i de interimistiska besluten -
trots det magra material som man hade till sitt förfogande vid beslutsfattan
det - huvudsakligen parternas egna uppgifter. Denna praxis anses vara ett 
utslag av den s. k. status quo-presumtionen. 

Även om man tar avstånd fr[m användningen av olika presumtioner vid 
rättstillämpningen torde verkan av resonemang av det sl<:g som ligger bakom 
nvssnämnda presumtion inte gå att undvika heller i framtiden. De 
i~tcrimistiska besluten blir därför betydelsefulla även i fortsättningen och 
diirmcd blir iiven frågan om vilken utredning som får förebringas innan 
beslutet fattas det. 

Den första delen av domstolsprocessen ska, enligt de tankar som ligger 
bakom riittegångsbalkcn, endast vara en formell förberedelse för den 
egentliga processen och utredningen ser det som ett för stort brott mot dessa 
tankeg[mgar att tillåta bevisning redan då. Den lösning måste dock väljas 
som bäst gagnar det resultat som eftersträvas och för stor vikt får inte 
tillmätas innd1ållet i det tidigare formulerade regclsystemet. 

Det förtjänar också att framhallas att besluten redan - på grund av r{1dande 
praxis - förlorat sin interimistiska karaktär. 

Utredningen menar vidare att möjligheten till bcvisupptagning under 
förberedelsen kan leda till ökade motsättningar mellan föräldrarna. 

Mot utredningens farhågor talar att parterna endast undantagsvis kommer 
att kunna presentera sådan bevisning som kan påverka det interimistiska 
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beslutet. Värdet av den torde dock öka när så är möjligt. Kanske kan i en del Bilaga 3 
fall ingripanden från det sociala undvikas. 

Det kan också invändas att domaren. enligt de allmänna rättegångsreg
lerna, ska verka för att onödiga detaljer inte dras in i målet. Så ska t. ex. en 
begäran om att fä presentera onödig bevisning avvisas. Och den generella 
effekten av detta torde bli att ombuden inte känner någon press att försöka få 
presentera all bevisning som kan tänkas föreligga. 

Samma effekt följer av att domaren ska verka för att godvilliga lösningar 
kommer till stånd och att agerande som innebär att konflikten mellan 
föräldrarna skärps mer än nödvändigt måste bedömas som belastande när det 
gäller att avgöra vem av föräldrarna som ska anförtros föräldraansvaret. 

5.2.15 Statens invandrarverk (SIV) 

SIV instämmer i förslaget om kommuners skyldighet att erbjuda 
samarbetssamtal till föräldrar som tvistar om föräldraansvar och umgänges
rätt. I en stor del av dessa ärenden är invandrarföräldrar inblandade. I drygt 
30 %· av de ärenden som var aktuella vid socialförvaltningen i Malmö under 
1979 var en eller båda parter invandrare. Motsvarande andel i Stockholm 
under två kvartal 1979 var cirka 50 o/c. 

Skall invandrarföräldrar kunna erbjudas samarbetssamtal krävs att 
kommunen har tillgång till lämpligt utbildade personer med språk- och 
kulturkompetens, eftersom det i annat fall visat sig omöjligt att genomföra 
behandlande eller konfliktlösande samtal. 

5.2. 16 Familjelagssakkwzniga 

När föräldrarna inte är eniga utan tvistar om vårdnaden. blir det enligt 
förslaget liksom enligt gällande rätt fråga om att göra en grundligare 
utredning. Mot nuvarande rutiner för sådan utredning har i flera hänseenden 
riktats allvarlig kritik. Utredningen redovisar huvuddragen av denna kritik 
och kommer med åtskilliga egna synpunkter och förslag till förbä.ttringar. 

De försök som under senare år gjorts att i stället för den traditionella 
vårdnadsutredningen fä föräldrarna att själva bearbeta sin situation och 
komma fram till en samförståndslösning när det gäller barnen har givit 
intressanta resultat, redovisade av utredningen (s. 9J ff). Ett steg i riktning 
mot ett lagfästande av denna ordning innebär utredningens förslag om 
samarbetssamtal i frågor om vårdnad och umgängesrätt (29 §).Vi vill livligt 
tillstyrka att någon form av sådan konfliktbearbetning tillhandahålls som en 
möjlighet för föräldrarna att frivilligt begagna. 

Utredningen anger sina önskemål i fråga om vilka som skall leda 
samarbetssamtalen och hur de skall gå till. Vi kan i allt väsentligt instämma i 
de synpunkter som framförs. Vi noterar särskilt önskemålen att samtalen 
skall ledas av kvalificerade personer med särskild utbildning för ändamålet, 
att dessa hör ha tillgång till specialister s:'1som barnpsykiatriker och jurister, 
att av hänsyn till förtroendet för samarbetssamtalet som sådant ··vattentäta 
skott" blir råda mellan samarbetssamtalen och eventuell utredning om 
föräldraansvaret samt att samtalen skall kunna komma till stånd även utan 
samhand med pågående rättegång. 

De önskemål vi här återgivit pekar enligt vår mening tydligt på att 
samarbetssamtalen hör hli en uppgift för en utbyggd familjerådgivning. Vi 
har tidigare i vårt betänkande Familj och äktenskap I (SOU 1972:41) och 
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senare i våra remissyttranden över socialutredningens betiinkandcn Social- Bilaga 3 
vården - m{il och medel (SOU 1974:39) och Socialtjänst och socialförsiirk
ringstillägg (SOU 1977:40 och 41) hetonat vikten av att familjerådgivningen 
snarast hyggs ut och ges en organisation som kan möta önskemål av precis 
detta slag. Familjerådgivare sägs av utredningen visserligen kunna komma i 
fråga såsom ledare av samarbetssamtal men bara som några bland flera. I 
övrigt skulle bl. a. personer med direkt anknytning till socialvården kunna 
anlitas, exempelvis social- och familjeriittsassistentcr. 

Familjerådgivningen sysselsätter personer som är utbildade för och väl 
förtrogna med den typ av konfliktbearbetning som samarbetssamtalen skall 
gå ut på. Till rådgivningen är också knuten sådan expertis som utredningen 
efterlyser. Vidare - och detta iir kanske den viktigaste synpunkten - bör 
familjerådgivningcn med sitt sekretcsskydd bättre än andra alternativ kunna 
fylla de krav som är ägnade att skapa ett förtroende hos allmänheten och 
alltsi\ garantera att vad som förekommer vid dessa samtal inte påverkar en 
eventuell vardnadsutrcdning. Även om en socialassistent som varit ledare av 
samarbetssamtal inte därefter kan komma ifråga som utredare i vårdnads
tvisten mot föräldrarnas vilja. är redan sammankopplingen med socialvården 
äventyrlig för allmänhetens förtroende. Vad man nämligen kommer att lägga 
märke till är att samma personer upptriidcr i båda rollerna. Att så får ske i ett 
och samma fall hara under vissa förutsättningar lär inte komma att hli något 
verksamt argument när det gäller så kiinsliga frågor: blotta möjligheten att 
samtalsledaren kan komma att överta även vårdnadsutredningen är enligt 
vår mening en olämplig ordning. Vad som anförs i utredningens förslag inte 
bara visar att samarbetssamtalen bör ankomma på familjerådgivningcn utan 
ger dessutom ökat stöd åt vår i remissyttrandet över socialutredningens 
slutbeHinkandc anförda ståndpunkt att familjeradgivningcn måste ges en 
från kommunens socialvård fristiicnde ställning. 

I fråga om domstolens befattning med vårdnadstvister vill vi ansluta oss till 
förslaget att rätten för att fa ett hättre underlag för sitt interimistiska 
ställningstagande skall kunna skyndsamt inhiimlll upplysningar från social
nämnden (7 .2.3.6). Att gå liingre och medge upptagande av bevisning genom 
att höra vittnen och sakkunniga finner vi inte vara någon lämplig lösning. 
Utredningens betänkligheter hiiremot synes oss viil motiverade. Likasi\ anser 
vi oss kunna tillstyrka förslaget att hovräll 1·id överprövning av interimistiskt 
förordnande skall höra parterna vid förhandling. förutsatt att det finns 
anledning att ändra beslutet. 

Domstolens imerimistiska förordna11de skall enligt utredningens förslag i 
första hand omfatta endast var hamet skall bo samt erent11ell 11mgii11gesrii11. 
Ett sådant förordnande sägs bli mindre ingripande än ett beslut om 
föräldraansvar. Ingen förälder skulle bli helt avskuren från ansvaret för 
barnet. en ordning som skulle vara iignad att hos föräldrarna förstärka 
kiinslan av ansvar och intresse för barnet (s. 107). 

Vi betvivlar inte att det kan finnas fall där ett förordnande om barnets 
bostad är tillräckligt i avvaktan på rättens slutliga ställningstagande i fråga 
om föräldraansvaret. Även om bostadsfrågan kan betecknas som den 
generellt sett viktigaste måste det dock inom ramen för föriildraansvarct i 
lagens mening rimligen komma att uppstå [1tskilliga andra frågor. vilka 
pilkallar ett skyndsamt ställningstagande och om vilka föriildrarna inte kan 
enas. Att enbart h~invisa till möjligheten att upplösa det gemensamma 
ansvaret p{1 grund av föriilders missbruk av ansvaret eller liknande anledning 
fördallcr oss otillfredsställande. Med utredningens huvudståndspunkt - att 
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gemensamt ansvar förutsätter att föräldrarna är ense därom - torde vara mest Bilaga 3 
förenligt att föräldraansvaret kan upplösas också interimistiskt. 

Detsamma gäller utredningens alternativa förslag att rätten skall kunna 
slutligt förordna enbart om bostaden 7 .2.3. 7). Mot bakgrund av utredningens 
nyss angivna huvudståndpunkt förutsätter alternativförslaget att föräldrarna 
kan enas om allt utom barnets bostad, vilken fråga de överlämnar till rättens 
prövning. Detta torde komma att bli en opraktisk situation. Alternativför
slaget har nog ett större berättigande om man i fråga om föräldraansvaret 
väljer den lösning som utgår från ett i det närmaste obligatoriskt gemensamt 
ansvar (5.2.3.4). Genom att medge en domstolsprövning i vart fall av 
bostadsfrågan - själva kärnpunkten i vårdnaden eller föräldraansvaret -
undanröjs de värsta olägenheterna med denna lösning. 

Ser man möjligheten för domstolen att slutligt förordna enbart om 
bostaden på detta sätt är man snubblande nära den av oss under 
föräldraansvaret diskuterade kompromisslösningen. enligt vilken rätten vid 
oenighet mellan föräldrarna skulle kunna bestämma vem av dem som i första 
hand har att fullgöra föräldraansvaret. Man får alltså motsvarande indelning 
av föräldrar i tre kategorier, där de med fullständigt föräldraansvar enligt 
kompromisslösningen motsvaras av dem hos vilka barnet skall bo enligt 
förevarande alternativförslag. 

Av här och tidigare under föräldraansvaret anförda skäl (se avsnitt 3.1.15) 
vill vi därför avstyrka förslaget att domstolen skall - interimistiskt eller 
slutligt - kunna förordna enbart om bostaden. Vi konstaterar återigen att de 
psykologiska skäl utredningen anför till stöd för förslagen - att ingen förälder 
skall känna sig helt avskuren från ansvar närmast är att tillskriva den valda 
terminologin. Genom att begagna termen föräldraansvar drar man vid 
utförandet av de konkreta lösningarna onödigtvis på sig problem av den 
naturen. 

Tveksamma ställer vi oss också till förslaget att det gemensamma ansvaret i 
princip skall kunna upplösas först efter en betänketid om sex månader. 
Visserligen kan man här. liksom när äktenskap skall upplösas. göra gällande 
att förhastade ställningstaganden bör undvikas. Den viktiga skillnaden 
föreligger dock att fördröjningen i skilsmässofallet går ut över makarna 
själva - två vuxna - men i vårdnadsfallet berör en tredje - barnet. 

Om man, som vi tror, har anledning räkna med att de flesta ansökningar så 
småningom också leder till upplösning av det gemensamma ansvaret - på 
samma sätt som de flesta ansökningar om äktenskapsskillnad leder till 
äktenskapets upplösning - torde fördröjningen kunna komma att bli av 
mycket begränsat värde och i stället medföra olägenheter som lätt går ut över 
barnet. Särskilt gäller detta om ett interimistiskt förordnande i princip skall 
kunna avse blott var barnet under tiden skall ho, inte själva föräldraansvaret. 
Den ene föräldern kanske inför de samarbetssvårigheter som uppstått hellre 
än att riskera bråk med den andre ger efter för dennes vilja i förhoppningen 
att därigenom kunna skona barnet. Tänkbart är också att den ene föräldern i 
stället söker få det gemensamma ansvaret upplöst på grund av den andres 
olämplighet eller annan grund som inte kräver föregående betänketid. De 
konsekvenser som kan befaras av utredningens förslag om betänketid är 
alltså inte försumbara. Vi avstyrker därför förslaget. 

5.2.17 Rättegång.wtredningen 

Frånsett förslaget om talerätt för barn, vilket behandlas i ett senare avsnitt 
nedan, innehåller betänkandet såvitt gäller föräldraansvar och rätt till 

14 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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umgänge (6 kap. BFB) fä nyheter som kräver någon kommentar ur Bilaga 3 
processuell synvinkel. Vi kan därför från våra utgångspunkter till stora delar 
lämna förslaget utan erinran. På några enskilda punkter ställer vi oss 
emellertid kritiska, på sätt som framgår av det följande. 

I betänkandet (s. 107) avvisas tanken på en möjlighet till upptagande av 
muntlig bevisning under förberedelsen i syfte att bredda underlaget för rättens 
interimistiska beslut. Vi ser ingen anledning att i detta yttrande kommentera 
det faktiska behovet av en sådan möjlighet. Det bör däremot sägas att 
tillåtande av muntlig bevisning under förberedelsen i mål om föräldraansvar 
m. m. är förenat med processrättsliga problem som inte är lättlösta. Det är 
emellertid fråga om en generell problematik, som inte bör bedömas isolerat 
just för denna målkategori. Om det under remissbehandlingen framkommer 
skäl som anses tala för att möjlighet till muntlig bevisning införs, bör vi därför 
få tillfälle att yttra oss i denna del i ett senare sammanhang. 

När det gäller handläggningen i hovrätt av besvärsmål rörande interimis
tiskt beslut om föräldraansvar m. m., sägs i betänkandet (s. 108) att 
"hovrätten i princip skall kalla parterna till muntlig förhandling'', innan 
sådan fråga avgörs. Det föreslås dock inte någon ändring i gällande regler, 
enligt vilka hovrätt skall hålla förhandling i besvärsmål, om det "finnes för 
utredningen erforderligt" (52 kap. 10 * RB). Det är möjligt att man i 
betänkandet ansett det räcka med ett motivuttalande för att få hovrätterna 
att gå över till muntlighet i erforderlig utsträckning. I anslutning härtill vill vi 
uttala att det inte nu bör komma i fråga att införa några specialregler för just 
dessa målkategorier. Spörsmålet om handläggningsformerna i hovrätt bör i 
stället övervägas i ett större sammanhang. Man torde kunna utgå från att vi 
kommer att behandla dessa frågor i ett senare skede av vårt arbete. 

I 13 § 1 st. i den föreslagna lagtexten öppnas möjlighet att överföra 
föräldraansvaret från den ene föräldern till den andre föräldern eller till 
annan person. Enligt specialmotiveringen (s. 164) skall en sådan överföring 
kunna ske på yrkande av förälder eller barn, men rätten skall också " 
självmant" kunna besluta att överföra föräldraansvaret till annan person. 
Meningen med detta uttalande måste rimligen vara att rätten skall i ett 
anhängigt mäl vara obunden av parts yrkande i fråga om vem som skall 
anförtros föräldraansvaret. Enligt vår mening framgår rättens obundenhet 
härvidlag inte tillräckligt tydligt av den föreslagna lagtexten. 

I förslagets 25 § bör orden "den föräldraansvarige" bytas ut mot 
"föräldraansvarig", för att täcka den situation där två föräldraansvariga finns 
och är mantalsskrivna på olika orter. 

I förslagets 26 § ges bestämmelser om i vilka fall fråga om föräldraansvar 
m. m. skall handläggas i den ordning som är föreskriven för tvistemål. 
Konsekvensen av förslaget synes vara att som domstolsärende skall 
handläggas endast fråga enligt 16 * 2 st, dvs. fråga om förordnande av 
föräldraansvarig i sådana fall där det efter föräldraansvarigs död inte finns 
någon som har föräldraansvaret. Eftersom det normalt inte finns någon 
motpart i dessa fall. synes det naturligt att låta ärendereglerna bli 
tillämpliga. 

För att förfarandet skall hållas så snabbt och billigt som möjligt är det 
viktigt att remisser till socialnämnderna i ärenden rörande föräldraansvar 
m. m. görs så begränsade som möjligt. Om tvist föreligger, skall remiss vara 
obligatorisk enligt förslaget. Vi ifrågasätter om domstolen inte bör kunna 
underlåta remiss i vissa fall, t. ex. när utgången framstår som uppenbar eller 
tvisten i realiteten avser en annan del av målet. Och i de fall där föräldrarna är 
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ense i fragan bör det - som också framhålls i betänkandet - normalt räcka Bilaga 3 
med att nämnden bereds tillfälle till yttrande. En formell begäran om 
yttrande hör ske endast om rätten har särskild anledning misstiinka att 
föräldrarnas överenskommelse inte är till barnets bästa. Denna ordning bör 
enligt vår mening komma till klarare uttryck i lagtexten. förslagsvis genom att 
i 28 § I st. andra meningen orden ''kan rätten" byts ut mot "skall rätten. om 
ej särskilda skäl föranleder annat". 

5 .2 .18 Stockholms sociala ce11tralnämnd 

En fråga som tilldragit sig stort intresse vid diskussionerna inom 
förvaltningen är utredningens förslag om samarbetssamtal. Sådana samtal 
skall erbjudas föriildrar i skilsmässotvister i syfte att nå en gemensam lösning 
vid oenighet om föräldraansvar eller umgängesrätt. Vid samarbetssamtalen 
skall strävan vara att bearbeta föräldrarnas konflikt och att de själva kommer 
fram till ett gemensamt beslut som gynnar alla parter. l betänkandet talas det 
om att göra föriildrarna till bra skilsmässoföräldrar. 

Förvaltningen delar den kritik som utredningen för fram mot de metoder 
som tidigare anviindes i vårdnadsutredningar och anser att förslaget med 
samarbetssamtal är bra. På flera håll i landet bl. a. i Stockholm har man i 
samband med vårdnadsutredningar sökt erbjuda föräldrar olika former av 
konfliktbearbetning. Erfarenheterna härav är goda. Om föräldrarna får 
tillfälle att bearbeta sin konflikt vid skilsmässa och separation så ökar också 
förutsättningarna för att de skall klara av ett gemensamt föräldraansvar eller 
en fungerande umgängesrätt sedan de skilts. 

Förvaltningen har redan tidigare i detta remissvar redovisat tveksamhet till 
förslaget om automatiskt gemensamt föräldraansvar efter skilsmässa av den 
anledningen att det kan befaras att många föräldrar väljer gemensamt 
föräldraansvar för att undvika ta upp den egna konflikten. Denna förblir 
oarbetad och kommer säkerligen senare återverka menligt när föräldrarna 
skall samarbeta kring frågor som rör barnet. Förvaltningen vill därför 
framhälla att det är viktigt att samarbetssamtalen kommer in på ett så tidigt 
stadium som möjligt. Förvaltningen finner det därför nödvändigt att 
kommunerna åläggs ett obligatoriskt ansvar att erbjuda någon form av 
samarbetssamtal även till föräldrar vars konflikt inte dragits inför domstol. 
Som utredningen påpekar kommer detta sannolikt leda till att antalet 
samförståndslösningar ökar och att tvistiga mål vid domstol om föräldraan
svar och umgängesrätt minskar. vilket skulle gynna både barnet och 
samhället. 

Införande av samarhetssamtal kommer att medföra krav på nya resurser 
för förebyggande verksamhet vid socialdistrikten. familjevårdsbyrån och vid 
familjcradgivningen. Stora krav på kompetens och utbildning måste ställas 
pä samtalslcdarna. Det är mycket viktigt att kontinuerlig handledning och 
övriga möjligheter till metodutveckling ges. Vidare är det en fördel om två 
samtalsledare deltar i samtalen och att de är av olika kön. 

Samarbetssamtalen skall syfta till konfliktbearbetning och om möjligt ett 
gemensamt beslut. Kan detta inte åstadkommas måste frågan om föräldra
ansvar och umängcsrätt avgöras av domstol. Frågan är då om samtalsledarna 
skall medverka i utredningen om föriildraansvaret (vårdnadsutredningen). I 
betiinkandet menas att sii inte bör vara fallet. Vattentäta skott bör uprättas 
mellan samarbetssamtalen och utredningen om föräldraansvar. Den ktm
skap om parterna och information som kommer fram vid samarbetssamtalen 
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skall inte få användas i utredningen. Starka skäl talar i och för sig för denna Bilaga 3 
ståndpunkt. Samarbetssamtalen kan ses som en krisbehandling, en bearbet-
ning av föräldrarnas konflikt där syftet inte är att utröna vem som är lämplig 
förälder. Samtalen tar inte primärt sikte på barnets bästa vid detta tillfälle 
utan snarare på barnets bästa efter skilsmässan genom målet att göra bra 
skilmässoföräldrar av parterna. En garanterad sekretess kan leda till en 
större öppenhet när föräldrarna vet att det som behandlas i samtalen inte 
senare kommer att användas mot dem när frågan om föräldraansvaret skall 
avgöras. 

Den försöksverksamhet med konfliktbearbetning i samband med vård
nadsutredningar som ägt rum vid Stockholms socialförvaltning har emeller
tid lämnat motsatta erfarenheter. Försöksverksamheten visar att man når 
mycket goda resultat även om samtaldsledaren och vårdnadsutrcdaren är en 
och samma person. Den "taktiska och misstänksamma hållning" gentemot 
samtalsledarna från föräldrarnas sida som utredningen befarar skulle bli 
följden om man kombinerade funktionerna motsägs av erfarenheterna från 
Stockholm. · 

Enligt utredningens förslag skall föräldrarna, om samarbetssamtalen inte 
lett till lösning, möta en ny tjänsteman vid socialförvaltningen och börja om 
från början igen. Förvaltningen finner det angeläget att erfarenheterna från 
Stockholm beaktas vid övervägande om den slutliga utformningen av hur 
denna fråga skall lösas. 

Enligt betänkandet skall samarbetssamtalen föreg{1s av introduktionssam
tal. För att få föräldrarna att ställa upp bör det inpräntas hos dem, säger 
utredningen, att det är mycket viktigt att föräldrarna kan samarbeta kring 
barnet och att uteblivande från introduktionssamtalen kan komma att 
tillmätas en viss betydelse vid prövning av frågan om vem som skall få 
föräldraansvaret. Denna formulering förefaller väl drastisk. Det kan inte 
enligt förvaltningens mening vara en bra utgångspunkt för samarbetssamta
len om föräldrarna tvingas till introduktionen med sådana påtryckningar. 

Utredningen räknar med att vissa föräldrar inte kommer att utnyttja 
erbjudandet om samarbetssamtal. I dessa fall måste en utredning om 
föräldraansvar och umgängesrätt ske. Detsamma gäller de föräldrar, som 
efter en serie samarbetssamtal inte kunnat komma överens. Förvaltningen 
vill framhålla att det vid utredningen inte bara är värdefullt utan självklart att 
utredaren gör hembesök hos barnet för att se hur det agerar i sin hemmiljö 
tillsammans med föräldrarna. 

Utredarna föreslår att delegation al' yttranden i mål om föräldraansvar eller 
umgängesrätt skall kunna ske till en liten grupp av förtroendevalda eller till 
tjänstemän. Resonemanget är inte särskilt väl underbyggt. Förvaltningen 
finner ingen anledning frångå nuvrande ordning att besluten fattas av 
förtroendevalda. 

I samband med domstols interimistiska beslut om var barnet skall bo och 
om umgängesrätten fram till dess frii.gan får sin slutliga reglering, föreslås i 
betänkandet att domstolen för att få ett bättre underlag för sitt beslut skall ha 
möjlighet att skyndsamt inhämta upplysningar från socialnämnden. Detta iir 
enligt förvaltningens mening en mycket viktig fråga. Det har visat sig att 
omkring 75 procent av de interimistiska besluten ocksii blir domstolens 
slutliga beslut. Det är rimligt att anta att domstolarna kommer att fästa stort 
avseende vid de upplysningar som inhämtas frän socialnämnden. I betän
kandet preciseras "skyndsamt" till 14 dagar. Om det endast är en enkel 
registerslagning som åsyftas kan detta åstadkommas inom denna tid men vill 
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man ha mer omfattande upplysningar är 14 dagar alldeles för kort tid. Ett Bilaga 3 
sådant yttrande måste föregås av kontakt med barn och föriildrar. 

Förvaltningen vill slutligen redovisa en viss tveksamhet inför förslaget om 
betänketid vid upplösning av gemensamt föräldraansvar. särskilt när 
föräldrarna redan levt åtskilda en längre tid. 

Särskilt uttalande av andre vice ordföranden Göran Åstrand (m). 

Utredningen framlägger förslag om samarbetssamtal. Det bästa vore, i fall 
där vårdnadsutredning kommer till stånd. att denna innehåller två steg: 
Samtal plus eventuell utredning. Samarbetssamtalen bör vara en naturlig del 
av den situation som följer på en vårdnadstvist. bör ej kunna ifrågasättas eller 
avböjas. Det handlar om barnets biista. obearbetad skilsmässa blir en 
konflikt för barnet. det blir barnet som kommer i kläm om föräldrar ej vill 
samarbeta. Det är också viktigt att det är två olika personer som medverkar i 
samarbetssamtalen och vårdnadsutredningen. Det är en förtroendfråga, 
större öppenhet kan uppnås från föräldrarnas sida om de vet att de kan prata 
fritt utan att orden används i kommande vårdnadsutrcdning. - De flesta 
erfarenheterna tyder på detta. 

5 .2 .19 Göteborgs sociala centra/nämnd 

Om domstols begäran om yttrande från sociala centralnämnden. se avsnitt 

5.1.16. 

Förslaget om remiss för bedömning av interimistiskt bes/lit om mr barnet 
skall ho är förvaltningen tveksam till och förutsätter i varje fall att det endast 
användes undantagsvis. 

Utredningens förslag att socialnämnden skall ha skyldighet att erbjuda 
samarhetssamtal till människor. som tvistar om föräldraansvar och umgäng
esrätt inför domstol. är avsett att ge människor i denna situation möjlighet att 
tillsammans med kunniga samtalsledare bearbeta konflikter och själva 
komma fram till en lösning av frågan. Det är ingen tvekan om att de beslut 
som föräldrarna själva fattar har mycket större förutsättningar att fungera än 
de som tvingas på dem utifrån. Det förutsättes då att föräldrarna kommer 
fram till en lösning som även tillgodoser barnets bästa. Man kan dock 
ifrågasätta om det finns anledning att så starkt prioritera de föräldrar som 
vänt sig till domstol att man gör erbjudandet till dem obligatoriskt. I en del av 
domstolsfallcn är det redan från början klart att samarbetssamtal är 
utsiktslösa, i varje fall med det begränsade antal samtal som av resursskäl 
kommer att stå till buds. I andra fall är det olämpligt, t. ex. när man vet att en 
av föräldrarna är kraftigt alkoholiserad. eller när barnen är omhändertagna 
för samhällsvård. 

Det händer allt oftare att människor vänder sig till socialvården för att be 
om hjiilp med att tala igenom vårdnadsfrågan innan man vänder sig till 
domstol. En del advokater hänvisar människor till socialvården i denna 
situation. Ju tidigare samtalen kan komma till stånd desto större möjligheter 
har man att förhindra låsningar och allvarliga konflikter om barnen. Det vore 
bättre om bestämmelsen utformades så att socialnämnden ålägges att ha 
resurser för samarbetssamtal. men själv för avgöra vilka fall som skall 
prioriteras. Det är angeläget att använda knappa resurser så effektivt som 
möjligt. 
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Som samtalsledare föreslttr utredningen socionomer med vidareutbildning Bilaga 3 
och/eller psykologer med erfarenhet av krisbehandling. Man föreslår också 
kvalificerad handledning och betonar vikten av välutbildade samtalslcdare. 
En stor del av den personal som i dag arbetar med familjerätt saknar eller har 
endast delvis föreslagen utbildning. Det vore olyckligt om förslaget skulle 
behöva genomföras alltför snabbt. Den bästa lösningen är om samarbets-
samtalen införes successivt. Det skulle göra det möjligt att utbilda redan 
anställd personal. Det skulle också göra det möjligt att pröva sig fram till den 
bästa formen av dessa samtal. I dag finns det åtminstone två "skolor": Den 
som menar att samarbetssamtalen måste vara helt skilda frän vårdnadsut-
redningar och föräldrar försiikras en fullständig sekretess och den som menar 
att det mycket väl går att ha dem i samband med utredningen. Det finns ännu 
alldeles för liten erfarenhet av detta för att man skall kunna ha någon säker 
uppfattning. Någon uppföljning av de försöksverksamhcter som funnits har 
ännu ine kunnat göras. En svårighet med de samtal som förutsätter absolut 
tysthadsplikt från samta\s\cdarna är, att man enligt nuvarande lag inte kan 
lova någon sådan. Om uppgifter av den arten att nämnden bör ingripa enligt 
barnavårdslagen lämnas under samtalen är löftet inte möjligt att hålla. 

Även om det finns anledning att ställa stora förhoppningar på samarbets
samtalen kommer det alltid att finnas människor som inte kan enas om 
föräldraansvarsfrågan. Vård11adswred11i11gar kan man därför aldrig komma 
ifrån. Den vårdnadsutredningsmetodik som tidigare använts ter sig nu.med 
våra ökade kunskaper om barn och mänskliga relationer, otillfredsställande. 
Det är angeläget att en bättre metodik arbetas fram. där hänsyn till barnets 
behov är viktigare än till föräldrarnas, samtidigt som man undviker att 
stämpla föräldrar som olämpliga. De människor som inte har kunnat enas 
under samarbetssamtal har rätt till en omsorgsfull och med yrkeskunskap 
gjord utredning. Man får inte heller bortse ifrån att en väl genomförd 
utredning också kan verka konflikt lösande. 

Socialförvaltningen tillstyrker förslaget att socialnämnden skall Mäggas 
skyldighet att ha resurser för samarbetssamtal. men med den ändringen att 
nämnden själv får avgöra vilka fall som skall erbjudas sådana samtal. 

5.2.20 Malmö sociala centra/nämnd 

Då föräldrarna är bosatta på olika orter begär domstolen yttranden från 
båda kommunerna. Detta system är ofta alltför otympligt. Utredarna 
tenderar inte så sällan att bli "försvarsadvokater" för sina respektive parter. 
Detta hindrar i regel arbetet för lösningar som är godtagbara för alla 
inblandade parter. Dessutom tenderar beslutsunderlaget för domstolen att 
bli svåröverskådligt. Därför bör den kommun där barnet bor ha huvudan
svaret för yttrandet. Den kan vid behov anlita hj~ilp från annan kommun för 
utredning om den andra parten. Samråd bör i så fall ske under utrcdningrns 
gång - helst biir ocksä något gemensamt samtal mellan utredarna och bi1da 
föräldrarna arrangeras. De merkostnader i form av utgifter för resor etc. som 
är förknippade med båda dessa alternativ bestrides av domstolen. 

Samarbetssamtal 

De försök som gjorts, bland annat i Malmö sedan 1974. med samarbets
samtal har gett goda resultat. Upp emot 75 <;;. av de föriildrar som p<lbörjat 
samtal har kunnat enas i vårdnads- eller umgiingesrättskonflikten. l 
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samarbetssamtalen ges de tvistande föräldrarna unika möjligheter att Bilaga 3 
bearbeta sin konflikt. 

Samarbetssamtalen bygger på att parterna är motiverade att söka en 
förändring i sin situation. Det är därför önskvärt att föräldrarna redan i 
domstolen informeras om samarbetssamtalen och att domstolen markerar en 
positiv inställning till samarbetssamtalen. 

De resurser som skulle krävas om kommunerna ålades att erbjuda 
samarbetssamtal skulle kunna tryggas genom en viss utbyggnad av den 
kommunala och landstingskommunala familjerådgivningsverksamheten. De 
merkostnader som ett obligatorium skulle innebära bör därför bli relativt 
begränsade. Däremot anser sociala centralnämnden. till skillnad från 
utredningen, att de merkostnader som parterna åsamkas genom resor och 
förlorad arbetsförtjänst bör bestridas av den allmänna rättshjälpen och ej av 
kommunerna. 

Ovan har påpekats att en del av de föräldrar som befinner sig i 
vårdnadskonflikt inte accepterar erbjudandet om samarbetssamtal. För att 
undvika att motsättningarna permanentas eller förvärras anser sociala 
centralnämnden, i likhet med utredningen, att man inom i•årdnads- och 
umgängesrättsutredningens ram bör arbeta för ett bättre samarbete mellan 
föräldrarna. Försök har gjorts bland annat i Malmö med utredningar där 
principerna och målsättningarna från samarbetssamtalen tillämpats vid 
kontakterna med föräldrarna. Erfarenheterna härifrån visar att det med 
denna metod går att förmå föräldrarna att bättre beakta det gemensamma 
ansvaret för barnet och till och med nå samförståndslösningar. 

Det har emellertid också visat sig att utredarna i vissa ärenden kan hamna i 
en rollkonflikt. Parterna kan uppleva ambitionen att bearbeta familjens 
situation som bristande objektivitet hos utredaren. Det är därför nämndens 
uppfattning att utredningarna i görligaste mån bör bedrivas med en 
samförståndslösning som ett av målen. I vissa ärenden torde det dock 
fortfarande bli nödvändigt med en traditionell utredningsmetodik med 
enskilda samtal med föräldrarna och med en strikt redovisning av deras 
upplevelser och ståndpunkter. 

Hörande av barnet 

På de flesta håll. däribland i Malmö, tillämpas regeln att utredaren 
samtalar med barnet om det är 10-12 år och uppåt. I praktiken handlar det 
ofta om att varsamt pejla in, barnets aktuella situation. Utredaren bör 
undvika att ställa barnet inför en omöjlig valsituation där det skall välja bort 
en förälder. Såväl domstol som utredare bör starkt understryka föräldrarnas 
gemensamma ansvar för barnets framtid och vårdnads-/umgängesrättsfrå
gans lösning. 

I vissa fall där det är fråga om mycket djupgående konflikter mellan 
föräldrarna kan barn långt ner i åldrarna av omständigheterna tvingas ta 
ställning för den ena föräldern. Generellt anser sociala centralnämnden att 
domstolarna bör använda sig av en mera flexibel åldersgräns, beroende på 
vilket beslutsunderlag som finns. 

Socialnämndens yttrande 

Den nuvarande ordningen med en politiskt sammansatt social nämnd som 
ansvarig för yttrandet utgör en garanti st1viil för utredningarnas kvalitet som 
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för en likartad bedömning i olika ärenden. Denna ordning bör därför Bilaga 3 
bibehållas. Till skillnad mot utredningen anser nämnden emellertid inte att 
nu gällande möjlighet till delegation bör vidgas eller att särskild förtroen
demannadelegation bör få ökad användning. 

Domstolens interimistiska bedömning 

Enligt gällande ordning fattas för vårdnads- och umgängesrättsfrågans 
slutliga lösning viktiga beslut i samband med de interimistiska förordnan
dena. Dessa beslut fattas ofta med ett mycket bristfälligt beslutsundcrlag. En 
följd har bland annat blivit att domstolarna i de allra flesta fall ger modern 
den interimistiska vårdnaden. Domstolarna speglar härigenom på intet sätt 
fädernas på senare år ökade delaktighet i barnens uppfostran. Utredningens 
förslag om ett kortare yttrande från delegerad tjänsteman vid socialförvalt
ningen inom 14 dagar skulle här kunna bidraga till en mera nyanserad och 
mindre schabloniserad bedömning i samband med det interimistiska 
beslutet. Yttrandetiden bör dock förlängas till 3 veckor. I de större 
kommunerna med ett stort antal vårdnads- och umgängesrättskonflikter 
kommer det dock att innebära ett behov av viss resursförstärkning. 

5.2.21 Botkyrka sociala centra/nämnd 

Samarbetssamtal 

Vid en skilsmässa mellan föräldrarna fortsätter det gemensamma föräldra
ansvaret. Det är bara i särskilda fall man går in på avvikelser. På grund av 
ändrad lagstiftning 1979 beträffande underhållsbidrag och bidragsförskott 
har man undanröjt hindret till fortsatt föräldraansvar på grund av ekono
miska skäl (SFS 1978:835).Den avgörande frågan vid en skilsmässa mellan 
föräldrarna kvarstår beträffande var barnet skall bo. För att få föräldrarna att 
komma överens anvisar man bl. a. en lösning genom en skyldighet för 
kommunerna att erbjuda samarbetssamtal med för ändamålet särskilt 
utbildad personal. Här har socialkontoret den erfarenheten att det inte 
räcker med att erbjuda en sådan lösning. En skyldighet från föräldrarnas sida 
att medverka borde ingå i lagförslaget. Utredningen borde således ha infört 
mer tvingande bestämmelser vad avser föräldrarna i en sådan avgörande 
fråga för barnets rätt. De allmänt goda avsikterna i den föreslagna 
lagstiftningen synes brista på den här punkten. Det kan inte vara 
problemlösande att lagstifta om kommunens skyldighet. när man utifrån 
barnets utgångspunkt inom familjen befinner sig i kris. Lagstiftningen borde i 
stället anvisa en skyldighet för föräldrarna att inställa sig för samarbetssam
tal. Kommunen skall därvid självklart vara beredd att medverka till 
lösningar. Utredningen anser det olämpligt att tvinga föräldrarna till en 
bearbetning av sina konflikter. Enligt socialkontorets uppfattning kan dock 
även en mer eller mindre påtvingad kontakt vändas till någonting positivt 
som gynnar barnet. Man menar också utifrån handläggningssynpunkt vid 
domstolarna att det är viktigt. att de föreslagna samarbetssamtalen inte får 
dra ut på tiden för mycket. En extra tidsutdräkt kan i vissa fall anses 
motiverad om samtalsledarna finner samtalen gagnlösa så bör man enligt 
utredningen snarast övergå till att göra utredning om föriildraansvaret. 

I Botkyrka används familjesamtal vid vårdnadskonflikter. Alla remitte
rade ärenden kan inte erhälla dessa, utan traditionella vårdnadsutrcdningar 
om den lämpligaste vårdnadshavaren görs av både externa utredare och 
handläggare på familjerättssektionen. En utvidgning av denna form av 
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konfliktbearbetning med samarbetssamtal. kommer att stiilla stora krav på Bilaga 3 
nya resurser för socialkontoret. Vår erfarenhet av familjesamtal iir genom-
gående positiv. De flesta som kommer fram till en överenskommelse på det 
här sättet, känner en lättnad och det fortsatta umgänget med barnet blir 
biittrc. En avvägningsfräga föreligger alltid hur l{mgt konfliktbearbetningen 
skall gälla föräldrarnas inbördes problem. Vårdnadsutredningar får dock 
betraktas som ett misslyckande och någon av parterna upplever ofta den som 
nedvärderande. 

Interimistiskt beslut 

Det tidigare interimistiska beslutförfarandet om vårdnad i avvaktan på 
utredning kvarstl1r. Riitten för varje medborgare att så snabbt som möjligt fä 
sin sak prövad om domstol, och domstolens krav på snabb handHiggning. 
måste stiillas i relation till barnets rätt till god kvalite i underlaget för 
domstolens prövning och kompetens av den personal som handlägger frågan. 
Utredningen tiinkcr sig. att det gemensamma föräldraansvaret skall bestå till 
dess att frågan slutligen iir avgjord. Är föriildrarna ense om var barnet skall 
bo, anser utredningen att man skall godta den lösningen utan vidare 
prövning. Är föräldrarna inte ense skall riitten inom 14 dagar kunna inhiimta 
upplysningar från socialnämnden. Man ser det som lämpligt att en delegation 
ges i första hand till någon tjiinsteman. som kan ha detta uppdrag. Den här 
frägestiillningcn på vilket sätt utredningen skall genomföras och de resurser 
som krävs för dessa skyndsamma miniutredningar är svår att få en klar bild av 
i dag. Förhoppningsvis skall antalet ärenden kunna hållas ganska lågt om 
utredningens olika delförslag kan samverka i full skala. Enligt socialkontoret 
måste målsättningen vara. att dessa snabba utredningar inte skall förekom
ma. En skilsmässa är ofta en lång process. diir man i nästan samtliga fall kan 
utesluta snabba lösningar. Barnet har rätt att ställa krav på de vuxna att man 
skall komma överens beträffande den så viktiga frågan var barnet skall bo. 
Socialkontoret stödjer huvudförslagets linje beträffande de interimistiska 
besluten men är tveksam till de så snävt tilltagna tidsramarna som 
utredningen föreslagit. 

Nej till ökad delegation 

Utredningen tar upp möjligheten till delegation för socialnämnden att låta 
tjänsteman avge yttrande till domstol i mfö beträffande föriildraansvar eller 
umgängesrätt. Man anser att denna möjlighet bör fä ökad användning. 
Socialkontoret delar inte utredningens uppfattning till ytterligare tjänste
mannadelegation i dessa komplicerade ärenden, diir förtrocndcmanna
medverkan får bedömas som värdefullt. Även om det slutliga ställningsta
gandet sker i domstol - med lekmannainflytande - finns det inte tillräckliga 
skiil i utredningen som stödjer förslaget. Utredningen har även överviigt att 
socialniimnden helt skulle frikopplas från inflytande i yttrandeiirenden av 
den här typen. 

Betänketid för alla 

Vid frågan om upplösning av gemensamt föriildraansvar föreslår utred
ningen en utvidgning friin giillandc rätt beträffande het~inkctid under 6 
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m{mader för föriildrar med barn under 16 år. Den skall giilla alla fall av Bilaga 3 
gememamt för:ildraansvar oavsett om föräldrarna är gifta eller inte. 
Socialkontoret stödjer utredningsforslagct eftersom det syftar till att fördröja 
förhastade beslut. 

5.2.22 Gotlands kommuns sociala centralniimnd 

Det iir tillfredsstiillande att utredningen betonar att det skall vara 
obligatoriskt för kommunerna att erbjuda samarbetssamtal och framhi\ller 
vikten av utbildning och kontinuerlig handledning för samtalslcdare. Liksom 
att man starkt trycker på behovet av utbildning och handledning för de 
personer som skall fungera som barnets representant eller ombud. 

Betriiffande interimistisk l'årdnad har vi erfarenheten att tingsrättens 
beslut varit omdömesgilla och utgjort en god grund för den fortsatta 
handliiggningcn av ärendet vid socialförvaltningen och i samarbetssamtalen. 
Vi ansluter oss till tanken att huvudregeln bör vara att det gemensamma 
föriildraansvaret bestar intill dess riitten slutligt avgjort tvisten om föriildra
ansvarct och att sf1\unda det interimistiska beslutet i första hand får omfatta 
endast var barnet skall bo samt eventuell umgängesrätt. Angående 
domstolens möjlighet att inhiimta yttrande från socialnämnden inför en 
interimistisk dom ställer vi oss tveksamma. Dels finns det risk för en 
slentrianmässig behandling i brådskans tecken. dels kan samarbetssamtalen 
försväras om socialnämndens förhandsbesked skulle komma att uppfattas 
negativt av ene parten. 

5 .2 .23 Umeå sociala centralnämnd 

Utredningens förslag rörande handläggning av fråga om föräldraansvar 
eller umgängesrätt när föräldrarna är ense (7.2. l) bedömer sociala central
niimndcn vara mest realistiskt och där har nuvarande praxis delvis gatt före 
utredningens förslag. 

Detsamma gäller konfliktbearbetning i stället för utredning (7 .2.3.2.) där 
kritiken mot den gängse metoden vid vårdnadsutredningar är riktig. 
Diiremot visar erfarenheter från socialkontorets familjeriittsavdelning hur 
viktig konflikthearbetningen hos parterna iir just för att göra dem till hiittre 
skilsmiissoföriildrar. Kan föräldrarna bli ense vad gäller föräldraansvaret 
slipper harnen komma in i en oftast svår lojalitetskonflikt. Slussningen av 
pnrterna till ett samarbet~samtal bör ske sä tidigt som möjligt. helst innan 
parterna hunnit gå till domstol med ärendet. Det är av största vikt för 
ärendets handläggning om man kan förmå parterna att frivilligt gå med på 
samarbetssamtal. Rätten kan dock om särskild anledning finns förelägga 
parterna att inställa sig inför medlare. som rätten förordnar. Kan man genom 
samarbetssamtalen komma fram till överenskommelser vad giiller föräldra
ansvar och umgänge blir det ett beslut. som parterna respekterar, vilket inte 
alltid iir fallet när en domstol beslutar mot en parts vilja. Liknande samtal 
förekmnmer i dag p{1 familjenklgivningsbyråer. pi1 barnpsykiatriska kliniker 
och hos psykologer. Socialbyrtierna har normalt inte dessa resurser och 
personalen kommer diirför att behöva kompletterande utbildning samtidigt 
..;pm en personalförstiirkning hlir niidviindig. Behovet ,·,v fortlöpande 
lrnndlcdning för berörd personal berörs även i utredningsförslaget. Det 
fört.iiinar att p;'1pekas. att den sociala personalens vidareutbildning hör 
klllnnia före lagens ikrafttriidamlc och inte i efterhand. Kostnaderna som iir 
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förenade med utredningsfiirslaget föreslas i första hand stanna hos kommun- Bilaga 3 
erna si'iviil vad giiller ökade personalresurser och utbildning som föräldrarnas 
utgifter för resor och förlorad arbetsförtjänst i samband med samarhetssam-
talen. 

Om samarbetssamtal vägras eller befinns vara gagnlösa återstih endast att 
göra en utredning om vem som skall erhålla föräldraansvaret eller hur 
umgängesriitten skall utövas. Utn:dningsförfarandet behandlas utförligt 
(7.2.3.3.) och bl. a. betonas vikten av att barnen fär framföra sin fasikt i 
sammanhanget. I skilsmässosituationen mellan föräldrarna kan barnen 
komma att ställas i svära lojalitetskonflikter och det blir därför en mycket 
grannlaga uppgift för utredaren att inhämta barnens 11ppfa1111ingar och 
önskemål. Bistånd av barnpsykologisk expertis kan i många fall bli 
nödviindig. 1 utredningsförslaget framhålls, att det är önskviirt att s;h:äl 
samarbetssamtalen som utredningarna om föräldraansvar utföres av fler iin 
en person. Detta kan även ha en praktisk fördel genom att samarbetssam
talen eller utredningsarbetet inte behöver helt avstanna om någon av 
samtalslcdarna eller utredarna för förhinder genom sjukdom e. d. En 
dubblering av personalen i dessa ärenden medför dock krav om personal
förstärkning, eftersom man inte kan anta att arbetet genomförs pä hälften av 
den tid en enmansutredare behöver. Vinsten med två samtalslcdare och 
utredare ligger framförallt på det kvalitativa planet. 

Ytterligare utredningsuppgifter kommer på kommuncrn<i om de ska 
lämna domstolarna underlag för interimsbeslut vid oenighet hos föräldrarna 
om vem som skall ha föräldraansvaret, särskilt om denna placering på goda 
grunder kan bedömas bli den slutgiltiga. Detta kommer att bli en krävande 
arbetsuppgift bl. a. med tanke på den korta utredningstiden och att yttrandet 
för en för alla parter närmast avgörande betydelse. 

Även om det är viktigt att ett interimsbeslut snabbt kommer till stånd 
mfiste utrcdningstiden på fjorton dagar anses allt för kort. Särskilt som man 
redan på detta stadium måste lägga ner stor möda på att försöka få 
föräldrarna att enas om placeringen av barnet, så att beslutet blir deras och 
inte domstolens. 

So.:iala centralnämnden delar utredningens uppfattning om att hetänketid 
införes i alla fall när det gäller upplösning av gemensamt för~ildraansvar 
oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller inte (7 .2.3.9). Med hänsyn 
till de pMrestningar separationen mellan föräldrarna medför för barnet är det 
viktigt att förhastade beslut ej sker. 

5.2.2./ L1ufrika sociala centra/nämnd 

Utredningen har pekat på de risker som barn utsiittcs för vid separation 
mellan föräldrarna. Flera kommuner har börjat pröva en konfliktbearbet
ningsmodcll för att om möjligt uppnå samförståndslösningar mellan föräld
rarna till gagn för barnen. 

Utredningens förslag upptar en regel om att socialniimnden skall erbjuda 
samarbetssamtal, om det i mttl om upplösning av gemensamt föriildraansvar 
föreligger oenighet i friiga om föriildraansvaret eller umgängcsriitten. 

Om inte samtalen ger resultat. skall utredning i vanlig ordning ske. Vi 
finner denna regel vara av stor betydelse. Den innebiir ocks{1 i viss m;li1 ett 
fastliiggande av den praxis som börjat utvecklas i kommunerna. 

Det bör samtidigt uppmiirksammas att en stidan arbetsmetod - i varje fall 
under en iiverg[ingstid - kr~iver utbildning av befintlig persnnaL ökade tids-
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och arbetsinsatser samt fortlöpande handledning av särskild person, Bilaga J 
exempelvis psykolog. Visserligen kan man räkna med att det ger vinster på 
sikt, inte minst för de barn som är drabbade i skilsmässokonflikter. 
Resursförstärkningar i ett inlcdningsskede synes dock ofrånkomligt. Detta 
kan medföra problem främst för de små och medelstora kommunerna. 

Det iir därför viktigt att det i informationen - bl. a. genom massmedia -
understrykes att kommunerna endast har skyldighet att erbjuda samarbets
samtal i samband med upplösning av gemensamt föräldraansvar. Utredning
en rekommenderar att kommunana även i andra fall erbjuder samarbets
samtal. Ur barnens synpunkt vore det i och för sig önskvärt om möjligheterna 
därtill kunde garanteras. Är resurserna i praktiken otillräckliga hos 
kommunerna att möta ett så brett behov, kan uppammande förväntningar 
hos allmänheten vändas i besvikelse och skapa en orimlig press pä den 
personal som ansvarar för dessa arbetsuppgifter. 

Utredningen har föreslagit obligatorisk hetänktetid för föräldrar vid 
upplösning av gemensamt föräldraansvar. om barnet är under 16 år. 

Vi ser positivt på denna regel, då den torde underlätta samarbetssamtal 
och ge parterna tid att tänka igenom situationen. 

5.2.25 Stockholms liins landsting. förvaltningsutskottet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Den föreslagna betii11ketitfe11 vid förändring av föräldraansvaret torde vara 
till fördel för barnet. 

Socialnämnds och domstols befattning med mål om föräldraansvar och 
umgängesrätt är ett område som ligger utanför hälso- och sjukvårdsnämn
dens kompetensområde. Förvaltningen anser dock att utredningens förslag 
om skyldighet för kommunen att erbjuda föräldrar hjälp att bearbeta .fina 
konflikter och själva ta ansvar för beslut som gagnar samtliga inblandade 
horde skapa förutsättningar för frivilliga överenskommelser och därmed 
iippnare och biittre relationer mellan de berörda. Regelrätt domstolsförfa
randc eller beslut i socialnämnd borde inte tillgripas annat än i undantagsfall 
llch da en lösning inte kan nås på annat sätt, eftersom en part alltid blir en 
förlorande part. 

Sociala nämnden 

Samarbetssamtal och tillsättande av kontaktpersoner. 
Barn behöver i många situationer stöd och hjälp av en person som kan 

koncentrera sig uteslutande på barnets intresse. En lämplig ordning för att ge 
barnet stöd och hjälp från utomstående är enligt kommitten att bygga ut den 
av socialutredningen föreslagna kontaktmannafunktioncn. I motsats till vad 
som föreslfis att giilla för kontaktperson enligt socialtjänstlagen. förcsläs i 
detta förslag att kontaktperson skall kunna förordnas för barn iiven i de fall 
föriildcr motsiitter sig detta. Kontaktpersonens uppgift skall vara att hjiilpa 
och stödja barnet i risksituationer samt i förekommande fall vara förmed
lande liink mellan barn och barnombud. Förvaltningen tillstyrker kommit
tens förslag om kontaktmiin. 
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Liksom kommitten anser förvaltningen det angeläget att föräldrar bereds Bilaga 3 
möjlighet få hjälp med bl. a. konfliktbearbetning i samband med skilsmässa 
vare sig det gäller frågor om föräldraansvar, barnets boende eller andra 
konfliktskapande problem. 

Förvaltningen finner det angeläget understryka vikten av utbildning och 
handledning för både samtalslcdare och kontaktpersoner. Utöver goda 
kunskaper om barn och dess olika behov bör såväl kontaktpersoner som 
samtalsledare ha kunskaper om både barns och vuxnas reaktioner i 
krissituation. Det är även angeläget att bland dessa finns personer med 
kunskap om handikappade barns och dess familjers speciella problem. som 
kan bli särskilt accentuerade i en krissituation av detta slag. Kunskaper och 
erfarenheter rörande konfliktbearbetning finns bl. a. inom landstingens och 
kommunernas familjerådgivning samt inom den psykiska barna- och 
ungdomsvården (PBU). Det kan därför vara lämpligt att personal från 
nämnda verksamhetsområden anlitas som handledare, men även. där så iir 
möjligt, som samtalsledarc. 

Hörande av barn 

I fråga om ändring av föräldraansvaret föreslår utredningen i~ 12 och 13 
att barn sedan talan väckts har riitt att delta i rättegången. I betänkandet slås 
fast att barnet ej bör "pressas" till att ha en åsikt i frågan om föräldraansvaret 
eller umgängesrätten. 

Generellt synes det olämpligt att barn tvingas delta i riittegii.ng. Barnets 
talan skall enligt förslaget föras av barnombud. Det bör dock påpekas att de 
val som barnet gör i en speciell situation inte alltid och på lång sikt är till 
barnets bästa. Förvaltningen anser att om en utredning måste ske på rättens 
initiativ bör barnpsykiatrisk expertis alltid kopplas in så snart kontaktperson 
förordnats. 

5 .2 .26 S1·enska kommunförbundet 

Styrelsen ser däremot positivt på förslaget att kommunerna i en framtid 
hör kunna erbjuda tvistande föräldrar samarbetssamtal under sakkunnig 
ledning. Styrelsen ser det som angeliiget att stimulera en sådan utveckling 
men finner att kommunerna idag saknar de resurser som ett obligatorium 
skulle kräva. 

Vad beträffar samtalsledarnas antal och kompetens bör denna fråga kunna 
avgöras av kommunen. Det bör enligt styrelsens uppfattning inte vara 
uteslutet att anlita även annan personal än den av utredningen föreslagna. 
Här bör familjcrådgivningen kunna komma in. Viktigast blir självfallet den 
personliga lämpligheten för uppgiften och den utbildning vederbörande har 
skaffat sig därför. 

Styrelsen ställer sig tveksam till de vattentäta skott som antyds mellan 
samtalsledare och vårdnadsutredare i händelse av att samarbetssamtalen inte 
leder fram till niigon gemensam uppgörelse. Föräldrarna kan inte i detta 
sammanhang tillförsäkras någon absolut integritet, om förhftlladen av 
betydelse för barnets utveckling yppas under samtalen. Samtalsledaren kan 
st1lcdes inte underlåta att meddela sina iakttagelser och intryck om han eller 
hon under samtalens gång kommer i kontakt med förhiillanden som innebär 
allvarlig fara för barnets fysiska eller psykiska utveckling. Önskviirt är 
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emellertid. att kommunen i möjligaste man skiljer ut samarbetssamtalen fri'm Bilaga 3 
en påföljande värdnadsutrcdning för att bästa möjliga resultat skall kunna 
uppnt1s. 

5.2.27 La11dsorga11isa1ionc11 i Srerige (LOJ 

Se avsnitt 8.24. 

5 .2 .28 Tjiinstemiinnens centralorganisation ( TCO) 

Se avsnitt 3.4.21. 

5 .2 .29 Centra/organisationen SA COISR 

Att kommunerna åläggs skyldighet att erbjuda föräldrars. k. samarbets
samtal f{ir anses som positivt. Fiiriildrar behöver ofta hjälp att bearbeta sina 
konflikter då det gäller tvister om t. ex. upplösning av gemensamt 
föräldraansvar. umgängesrätt etc. 

En förutsättning för detta är dock att samarbetssamtalen leds av kunniga 
personer. Utredningen förordar också att samtalsledarna skall ha socionom
eller psykologutbildning med erfarenhet av relationsbehandling av vuxna i 
konfliktsituationer eller annan jiimförbar utbildning. SACO/SR instämmer 
helt i dessa synpunkter. Om en sådan nyordning genomföres torde en stor 
procent av de föräldrar och barn som nu fixeras i olösta konflikter i samband 
med skilsmiissa på ett konstruktivt sätt kunna få hjälp med sina svärigheter 
och åtminstone komma n~irmare det mål som utredningen ställer. att barnen 
får beh~llla en positiv kontakt med tv{1 föräldrar som pa ett moget och 
ansvarsfullt sätt samarbetar för deras bästa. 

Utredningen resonerar om för- och nackdelar med att ha barnen med i 
samarbetssamtalen och menar att det ibland kan vara bättre att begiira hjälp 
av barnpsykologisk expertis. Det gäller också vid sjiilva utredningen om 
föräldraansvaret när föriildrarna inte kommer överens. att barnpsykologisk 
expertis eller '"kontaktperson" för barnet bör anlitas. 

Enligt SACO/SR:s mening iir utredningen på denna punkt inte helt 
konsekvent vad gäller att föresl{1 det bästa för barnet. Den citerar å ena sidan 
forskare som betonar att det viktigaste vid värdnadskonflikten är att 
bearbeta föräldrarnas inställning och att denna är avgörande för hur den 
fortsatta samvaron mellan föräldrar och barn kommer att gestalta sig. 
Samtidigt hänvisar utredningen t. ex. till en undersökning av skilsmiissobarn 
som visar att "för dessa barn innebar skilsmässan mellan föräldrarna ett stort 
ingrepp i barnens liv och att barnen tog skada av skilsmiissan från 
pappan'". 

Under sf1dana omstiindigheter torde det vara viktigt att även tillgodose 
barnens behov av bearbetning av konflikterna. l stället för att barnpsykolo
gisk expertis kan tillkallas. bör sådan engageras. Det mästc ocks~i starkt 
betonas att om barn skall vara med i samarbetssamtalen måste i1tminstone 
n<igon av samtalslcdarna vara skolad att hjälpa barn i krissituationer. 
Personer som iir utbildade att bearbeta vuxcnkonfliktt:r har siillan kunskaper 
och erfarenheter av hur man kommunicerar med barn om deras svårigheter. 
··N~lgon kurs om barn och barns behov'" täcker på intet siitt det kunskaps
behtn· som hiir iir nödvändigt. Barn iir handikappade i vuxensamtal inte 
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minst genom sitt annorlunda. ofta symboliska. siitt att heriitta om och Bilaga 3 
bearbeta sina tankar och kiinslor. 

I avsnittet ciri1 hörandet av barnet hos vem av föräldrarna det vill vara. iir 
utredningen helt medveten om denna problematik och betonar behovet av 
barnpsykiatrisk eller barnpsykologisk hjälp. SACO/SR instämmer också i 
utredningens hållning att viljeyttringar från barnet får viigas in i en 
hclhetsbcdömning. Tillgången på specialutbildad personal. särskilt vad 
gäller den specifika barnkunskapen, är givetvis ett problem, men i små 
kommuner där man inte har tillgång till egen personal. hör man kunna 
utnyttja den expertis som finns exempelvis inom BlJP-organisationen eller 
barnpsykologer anställda inom barnomsorgen eller barnhiilsovården. 
Yiisentligt är under alla omständigheter att man i samtal med bearbetning av 
konflikter har tillgång till sakkunnig handledning. vilket också utredningen 
framhåller. 

5.2.30 Moderata K1·innoförbundet (1'.IKF) 

MKF delar utredningens uppfattning om de risker barn utsätts för vid 
skilsmiissa mellan föräldrarna. Förbundet ställer sig ocks{1 i huvudsak positivt 
till de förslag som framlagts i syfte att i möjligaste mån stödja och hjälpa b;lde 
barn och föräldrar genom den livskris, som en skilsmässa innebär. 

5.2.31 Centerns Kvinnoförbund (CKFJ 

Föräldrarna måste 'få hjälp att lösa sina problem vid skilsmiissa via t. ex. 
samtalsgrupper. 

Eventuellt bör dessa samtal kunna ske i familjerådgil'ningens regi. 
Familjerådgivningen börfå större spridning och skall finnas i alla kommuner. 
I detta arbete är det viktigt att experter med livserfarenhet anställes. Ett 
speciellt problem utgör invandrarna och de bör få all den hjälp vårt samhiille 
kan erbjuda så att de inte blir diskriminerade på grund av språk eller 
kulturbarriärer. Detta bör bl. a. kunna ske genom tvåspråkig personal. CK F 
anser att social11äm11derna kan ge dnmstolarna viirdefulla synpunkter i 
bedömningen av olika ärenden och dessa skall beaktas. Det bör emellertid 
räcka med att ge nämnden rätt att yttra sig vid behov. Att låta nämnden yttra 
sig i alla fall skulle öka arbetsbelastningen i nämnden vilket vi inte anser 
rimligt. · 

I de fall föräldrar tvistar om vem som skall ha föräldraansvaret vill vi 
understryka angelägenheten av att dessa ärenden m·görs så snahht som 
möjligt. Ur bäde föräldrarnas och barnens synpunkt iir tiden fram till slutligt 
avgörande mycket pressande. Snabbt besked om barnets bostad bedömer vi 
också som angeläget. l den svåra situation som barnet befinner sig i bör man 
sä långt möjligt undvika miljöbyte. 

5.2.32 Folkpartiets kvinnoförbund (FPK) 

Utredningen redovisar den kritik som förekommit mot värdnadsutrcd
ningar och man kommer med en rad konkreta förslag pi1 hur dessa skall 
kunna förbättras. 

Det finns emellertid missförhållanden som utredningen bara valt att 
återge. Det talas, siikert helt riktigt. om att vårdnadsutredningar iir 
subjektiva och priiglade av de värderingar som den enskilde utredaren har. 
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Det visar sig också att modern i långt högre grad, tre gånger s{1 ofta som Bilaga 3 
fadern. får vårdnaden om det/de gemensamma harnen. Svårigheten för 
papporna att fä vårdnaden gäller särskilt de yngsta harnen. 

Med tanke pi1 de traditionella könsrollerna är dessa uppgifter föga 
förvånande. I många fall är det säkert av ren slentrian som modern får 
vårdnaden eftersom hon förutsiitts vara en bättre ansvarstagare för harnen. 
Det är dock märkligt att utredningen inte ger några förslag pa hur faderns 
rättigheter biittre skall kunna tillvaratas vid vårdnadstvister. 

Folkpartiets kvinnoförbund anser att "barnets biista" även fortsättningsvis 
skall vara avgörande för vilken av föräldrarna som skall få vårdnaden 
(föräldraansvaret) av harnet. Det är en självklar princip. Men barnets bästa 
kan i många fall innebära att just fadern hör vara den som får vårdnaden. I en 
undersökning som redovisas i utredningen (sid. 94) har man t. ex. kommit 
fram till att pojkar och flickor i en viss ålder särskilt riskerar att ta skada av att 
skiljas från fadern. FPK vill därför betona vikten av att pappans rättigheter 
verkligen tillgodoses. 

Se även avsnitt 5.1.23. 

5.2.33 Folkpartiets Ungdmmförbund (FPU) 

Vårdnadstvister lär tyvärr även i framtiden hli oundvikliga. Det har visat 
sig att mödrarna väsentligt oftare än fäderna får vårdnaden om harnen. De 
traditionella könsrollsattityderna har säkert stor inverkan på domstolsutsla
gen i den bemärkelsen att mödrarna enligt gamla invanda mönster anses som 
en bättre förälder. Utredarnas subjektiva bedömningar spelar även in. Detta 
är helt oacceptabelt. "Barnets bästa" är i många fall förenligt med att just 
fadern får vårdnaden, vilket utredningen visar genom att {1terge undersök
ningsresultat. Det finns därför anledning att se över hur pappans ställning i 
denna typ av tvister ska kunna stärkas. 

5.2.34 Sveriges ad\'Okatsamfwu/ 

Samfundet avstyrker förslaget att upplösning av en inte fungerande 
gemensam vårdnad skall föregås av betänketid. Det är enligt samfundets 
mening stor risk för att en sådan betänketid just utnyttjas för påtryckningar 
och skapar en oro, som iir skadlig både för föräldrar och barn. Gemensam 
vårdnad bör förutsätta enighet och en sådan finns inte om upplösning 
begärts. 

Utredningen föreslår att möjligheterna till samarbetssamtal i vårdnads
och umgängestvister, som redan nu praktiseras vid flera socialnämnder, skall 
utökas. Samfundet ställer sig positivt till detta förslag men vill understryka att 
samtalsledaren bör vara skild från socialniimnden, som senare kan komma 
att företaga en vfirdnadsutrcdning, och vill därför förorda att uppgiften. 
lämnas åt familjerädgivningen, som i samband diirmed hör byggas ut. 

Utredningens förslag till iindradc procedurregler i vårdnadsmal kommer i 
många fall att medföra att tiden frän målets anhiingiggörandc till slutlig dom 
förliingcs. Detta innebär att det blir än mer betydelsefullt var den faktiska 
v~irden av harnet kommer att ligga under mälets handläggning:. Utredningen 
har i ~ 31 föreslagit att rätten intill dess laga kraftägande dom eller heslut 
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föreligger skall förordna om barnets bostad och umgängesrätt men endast när Bilaga 3 
särskilda omständigheter föreligger om föräldraansvar. Detta är enligt 
samfundets mening spegelfäkteri. Beslutet om var barnet skall ha sin bostad 
kommer att i praktiken innebära ett vårdnadsbeslut. Där barnet bor kommer 
det att rota sig under den tid - kanske år - under vilken utredningen pågår, 
och därifrån kommer det att bli myckt:t svårt att flytta barnet. 

Utredningen föreslår att rätten skall ha möjlighet att före ett interimistiskt 
beslut inhämta ett skyndsamt yttrande från socialnämnden. Detta kommer 
givetvis att ytterligare belasta socialnämnderna och göra att tyngdpunkten 
förskjuts från den större utredningen till snabbutredningen. som också i de 
flesta fall kommer att bli avgörande för den slutliga utgången av målet. 

Enligt samfundets mening är detta ingen tillfredsställande kompromiss. 
Då erfarenheten visar att det interimistiska beslutet i övervägande antalet 
mål blir avgörande för domen. bör man rätta sig efter verkligheten och tillåta 
en ordentlig utredning genom sakkunniga och vittnen innan det interimis
tiska beslutet fattas. 

Samfundet tillstyrker förslaget att hovrätten vid överprövning av interi
mistiska beslut om vårdnad och umgängesrätt skall kalla parterna till muntlig 
förhandling. Det är angeläget att sådan förhandling äger rum i så nära 
anslutning till tingsrättens avgörande som möjligt. 

5.2.35 Sveriges domareförbund 

Enligt utredningens förslag skall domstolen före avgörande av mål eller 
ärende angående föräldraansvar och umgängesrätt höra socialnämnden. Om 
föräldrarna är ense i frågan kan dock domstolen i stället bereda nämnden 
tillfälle att yttra sig. Alternativt föreslås att nämnden skall avge yttrande även 
i denna situation. J praktiken inhämtas yttrande i de allra flesta fall då 
föräldrarna inte är ense eller det eljest föreligger särskilda skäl. Det 
förekommer dock enligt domareförbundets erfarenhet fall då ett yttrande ter 
sig meningslöst, såsom då föräldrarnas lämplighet inte i något avseende 
ifrågasätts utan bedömningen gäller endast deras yttre - ostridiga -
förhållanden. Det kan också tänkas fall där föräldrarna vill före bringa 
utredning på ett enklare och snabbare sätt än genom socialnämndens försorg 
och en sådan utredning är tillfyllest. Med hänsyn till det anförda anser 
domareförbundet bestämmelsen böra utformas på sådant sätt att domstolen 
inte undantagslöst är skyldig att inhämta yttrande när föräldrarna är oense. 
Det förtjänar framhållas att en socialnämndsutredning ofta drar mycket långt 
ut på tiden och därför är pressande för berörda personer. 

Domareförbundet delar utredningens uppfattning att någon form av 
pröw1ing m· föräldrars överenskommelser om föräldraansvar och umgänges
rätt bör ske. Det ter sig olämpligt att, såsom föreslagits alternativt, föreskriva 
obligatorisk utredning av socialnämnden i dessa fall. Föräldrarnas överens
kommelser kan inte gärna tillmätas så liten betydelse att samhället 
regelmässigt skall gripa in med tidsödande och emellanåt konfliktskapande 
utredningar. Det framlagda huvudförslaget är då att föredraga. En annan 
möjlighet kunde vara att föreskriva skyldighet för föräldrarna att lämna 
domstolen skriftlig upplysning om hur föräldraansvaret och umgängesrätten 
skall anordnas liksom om föräldrarnas motiv och barnets inställning 
härutinnan. Domstolen kan därefter, om så skulle anses erforderligt kalla 
föräldrarna till förhandling för ytterligare besked eller också bereda 
nämnden tillfälle att yttra sig. Ett förfarande av nu beskrivet slag skulle 

15 Riksdagen 1981182. J sam/. Nr 168 
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snabbare leda till avgörande utan att barnets intresse därigenom skulle Bilaga 3 
eftersättas. 

Utredningen framhåller det väsentliga i att föräldrar som tvistar om 
föräldraansvaret och umgängesrätten skall kunna få hjälp att bearheta sin 
konflikt i syfte att nå en samförstånds/ösning och föreslår därför en 
bestämmelse av innehåll att socialnämnden skall erbjuda föräldrarna tillfälle 
till samarbetssamtal om ej särskilda skäl är däremot. På s. 93 ff lämnas en 
utförlig redogörelse för hur denna konfliktbearhetning hör tillgå. Domare
förbundet. som anser sig sakna anledning att ta ställning till den närmare 
utformningen härav. hälsar förslaget med tillfredsställelse men vill samtidigt 
betona vikten av att samarbetssamtalen inte bedrivs under alltför lång tid. 
något som utredningen för övrigt själv framhållit. 

Domareförbundet ansluter sig till förslaget att domstolen för att få ett 
bättre underlag för sin interimistiska bedömning av föräldraansvaret och 
umgängesrätten skall kunna skyndsamt inhämta upplysningar från social
niimnden. Däremot bör på skiil utredningen anfört (s. 108) inte införas 
möjlighet att under förberedelsen höra vittnen eller sakkunniga. 

Enligt utredningens huvudförslag skall ett interimistiskt beslut i första 
hand avse endast 1·clf barnet skall bo och eventuell umgängesrätt (s. 107). 
Utredningen iir av den uppfattningen att en sådan anordning. varigenom 
ingen av föräldrarna blir helt avskuren från föräldraansvaret. borde vara 
ägnad att hos dem förstärka känslan av ansvar och intresse för harnet. Endast 
om särskilda omständigheter föreligger. exempelvis missbruk vid utövandet 
av ansvaret. skulle enligt förslaget interimistiskt kunna beslutas vem som 
skall ha föräldraansvaret. I syfte att så långt möjligt bibehålla det 
gemensamma ansvaret föreslås alternativt att domstolen skall kunna slutligt 
förordna endast om barnets bostad. 

Såsom domareförbundet tidigare anfört är en grundförutsiittning för att 
gemensamt föräldraansvar skall kunna fungera och vara till gagn för barnet 
att föräldrarna kan komma överens i alla de frågor som är av betydelse för 
barnet. Det förefaller föga troligt att föräldrar som ej kan enas om var barnet 
skall bo skall kunna samarbeta i övriga frågor. Med barnets bästa måste 
diirför anses mest förenligt att det gemensamma ansvaret kan upplösas 
interimistiskt utan den begränsning som föreslagits. Möjligen skulle det dock 
i vissa fall vara av värde att kunna interimistiskt förordna endast om barnets 
bostad. Förbundet vill därför inte ställa sig helt avvisande till förslaget i 
denna del. Däremot avstyrkes förslaget såvitt gäller slutligt förordnande 
endast om bostad. 

Enligt utredningen (s. 108) skall hovrätt "i princip'' - enligt sammanfatt
ningen (s. 17) "i princip alltid" - hålla muntlig förhandling vid övcrprörning 
ar interimistiskt beslut om föräldraansvar och umgängesrätt.Enligt förbun
dets mening är det önskvärt att förhandling äger rum i större omfattning än 
för närvarande. men något ovillkorligt krav på förhandling bör inte 
uppställas. Förbundet vill framhålla. att en förutsättning för att ålägga 
hovrätt skyldighet att hålla förhandling i den omfattning utredningen anger 
är att bestämmelserna i 52 kap 10 ~ rättegångsbalken ändras. Enbart ett 
motivuttalande härom är inte till fyllest. Vid en eventuell lagändring skulle 
föreskrifterna i 9 § sista stycket förvaltningsprocesslagen kunna tjäna som 
förebild. 

Enligt utredningens förslag skall gemensamt föräldraansvar för barn under 
16 år kunna upplösas först efter en betänketid, konstruerad p{1 sätt som 
stadgas i giftermålsbalken, oberoende av om föräldrarna är gifta med 
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varandra eller inte och oavsett om de bor tillsammans eller ej (s. 112 f). Bilaga 3 
Motivet härför anges vara att en skilsmässa eller separation i regel medför 
sv{ira pMrestningar för barnet. Domareförbundet instämmer i detta uttalan-
de men vill samtidigt understryka det utredningen också framhållit, nämligen 
att det väsentliga för barnet i detta sammanhang är att det mister den dagliga 
kontakten med den ena föräldern. Hur det juridiska ansvaret för barnet 
gestaltar sig efter en skilsmässa eller separation torde i allmänhet sakna 
betydelse för barnet. Härtill kommer, såsom utredningen påtalat, att den 
föreslagna bestämmelsen inte kommer att omfatta barn till ogifta föräldrar 
som bor tillsammans men som ej har gemensamt föräldraansvar. Domare-
förbundet kan inte finna att bestämmelsen om betänketid fyller någon 
funktion och avstyrker därför förslaget i denna del. 

J den föreslagna 26 *stadgas i andra stycket att, då fråga om föräldraansvar 
eller umgängesrätt är behörigen anhängiggjord, underhållshidrag kan yrkas 
för barnet utan stiimning i målet. Av uttalande i specialmotiveringen (s. 168) 
framg<'1r att en saklig ändring av nuvarande 12 * inte avsetts. Sistnämnda 
paragraftillåter emellertid inte att yrkande om underhållsbidrag prövas i mål 
om umgängesrätt. Det förefaller som om den föreslagna paragrafen av 
misstag fått en felaktig avfattning. Skulle så ej vara fallet vill domareförbun
det framhålla det synnerligen oliimpliga i att underhållsbidrag får yrkas helt 
formlöst i mål om umgängesrätt. enär därmed oftast en annan part. nämligen 
barnet, inträder i rättegången. 

5.2.36 Svenska Läkaresällskapet 

Läkaresällskapet vill poängtera att en person ej ensam bör leda 
samarbetssamtalen av skäl som väl dokumenterats i utredningen. Föräldrar
na bör redan i domstolen informeras om möjligheten att deltaga i 
samarbetssamtal. En samförståndslösning hör även vara målet i en mer 
traditionell utredning om föräldraansvar eller umgängesrätt. 

Horande av barn 

Läkaresälfskapet önskar erinra om att domstolar bör använda sig av en 
flexibel åldersgräns. Än viktigare än åldersgränsen är dock barnets 
utveckling och psykiska mognad som riktlinje för hörandet. Direkt 
utfrågning av barnet, där det tvingas ta ställning i föräldrarnas konflikt med 
skuldkänslor till följd bör ej få förekomma. 

5.2.37 Föreningen Kommunal- och /andstingsanställda familjerådgivare 
(KLFR) 

Det är bra med betänketid beträffande upplösning av gemensamt 
föräldraansvar. Vår erfarenhet är att i den akuta skilsmässosituationen 
föriildrarna ofta är alltför upptagna av den egna separationskonflikten för att 
kunna se till barnets bästa. Om rätten har att bestämma om barnets bostad 
niir föräldrarna är oense därom, finns dock en risk att den tidigare 
vårdnadsstriden i stället blir en bostadsstrid. Det är viktigt att det framgår att 
rättens beslut om barnets boende under betänketiden icke innebär några 
inskränkningar inom övriga områden av det gemensamma föräldraansva
ret. 
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Vi är kritiska mot det sätt på vilket många vårdnads- och umgängesfrågor Bilaga 3 
löses i dag men det ger trots allt barnet en kontinuitet i boendet, som det blir 
svårare att tillgodose enligt det nya lagförslaget. Vi önskar därför att rätten i 
sitt ställningstagande till barnets boende under betänketiden kommer att ta 
hänsyn till att så få förändringar som möjligt bör ske för barnet. 

Vi ifrågasätter också det lämpliga i att hos socialnämnden skyndsamt 
inhämta upplysningar som skall ligga till grund för rättens ställningstagande 
till barnets boende under betänketiden. Löst grundade uppgifter följer gärna 
med i den följande handläggningen av ärendet. 

Samarbetssamtal 

Vi stöder helt lagförslaget om kommunernas skyldighet att erbjuda 
samarbetssamtal till föräldrar som är oense i frågor om föräldraansvar och 
umgänge. Vi finner det angeläget att det ställs ökade krav på föräldrarna att 
själva komma till en lösning av eventuella konflikter beträffande föräldra
ansvaret och att utredningen föreslår olika möjligheter till hjälp att bearbeta 
sådana konflikter. Samarbetssamtalen skall ge föräldrarna en möjlighet till 
konfliktbearbetning och krisbehandling av den känslomässiga separationen, 
vilken inte är densamma som den fysiska och geografiska separationen, med 
syftet att de skall kunna bli goda skilsmässoföräldrar. Ett samarbetssamtal 
utgör en förtroendesituation, där föräldrarna kan känna sig fria att lämna 
material som inte senare kan åberopas i en utredningssituation. Samarbets
samtalen måste också utesluta en rollkonflikt för samtalsledarna, som inte 
både kan ha förtroendesekretess och vara utredare åt beslutande myndighet. 
Samtalsledarna bör således organisatoriskt stå helt fria från den utredande 
och beslutande myndigheten och det bör vara klart och otvetydigt utsagt att 
vid en eventuell senare utredning kan och får ej samtalslcdarna användas 
som referenspersoner. 

Familjerådgivare i Malmö har i flera år arbetat med den av utredningen 
skisserade formen för samarbetssamtal. Detta har resulterat i ett minskat 
antal utredningar och färre ärenden har gått till rätten. Det mest positiva 
resultatet torde dock ligga i minskade personliga och sociala problem för 
föräldrarna och en bättre möjlighet för dem att samarbeta kring barnet. 

Vi vill starkt betona att samarbetssamtal är ett kvalificerat behandlings
arbete, som ställer stora krav på djupgående kunskaper om och metodisk 
färdighet i att arbeta med vuxna människor i konflikt- och krissituation. 
Arbetet är många gånger slitsamt och provocerande och förutsätter även för 
erfarna behandlare tillgång till kvalificerad handledning. Att uttrycka och 
bearbeta de starka känslor, som kan väckas i en behandlingssituation med 
emotionellt engagerade och många gånger upprörda människor, är en 
förutsättning för ett fortsatt konstruktivt arbete med föräldrarna. Den av 
kommitten föreslagna minimikompetensen för samtalsledare - en 48 
timmars universitetskurs i kristeori och krisbehandling - finner vi otillräck
lig. 

Familjerådgivningens arbete med separationer 

Vi är förvånade över att kommitten inte beaktat och räknat med att det 
finns en fungerande institution som arbetar med separationer. Familjeråd-
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givningen har under snart 30 år arbetat med korttidsterapier med familjer i Bilaga 3 
kris- m:h konfliktsituationer. Många ogenomtänkta separationer har kunnat 
förebyggas och många traumatiska upplevelser- inte minst för barnen - har 
kunnat lindras eller undanröjas. De förutsättningar och arbetsformer som 
gäller för verksamheten - särskild sekretess. fristående ställning och tillgång 
till konsulter - har skapat förtroende hos människor som frivilligt söker hjälp 
med rclationsproblcm. I takt med förändringar inom familjerätten, t. ex. 
slopandet av obligatorisk medling, ändrade regler för skilsmässa och 
införandet av gemensam vårdnad, har vi kunnat konstatera att man vänder 
sig till familjerådgivningen i ett tidigare skede av konflikten, vilket innebär 
ökade möjligheter till konstruktiva lösningar. Ärenden med separations-, 
vårdnads- och umgängesproblematik har påfallande ökat under de senaste 
åren. Föregående år gjordes en undersökning vid Stockholms familjerådgiv
ningsbyråcr som utvisade att 59 % av totala antalet ärenden rör sig kring 
frågor av denna art. Vi har märkt en tendens att de sökande blir allt yngre -
två tredjedelar är under 35 år - och i dessa familjer finns ofta mycket små 
barn. Vi ser familjerådgivningen som en väl fungerande förebyggande 
verksamhet och menar att familjerådgivare är just den arbetsgrupp som har 
erfarenhet av och adekvat utbildning för samarbetssamtalen. Ett obligato-
riskt erbjudande av samarbetssamtal i separationskonflikter - vilket vi 
förordar - kräver ökade resurser för familjerådgivningen oavsett om 
familjerådgivarna arbetar som samtalsledare eller handledare. 

5.2.38 Delegationen för familjerådgivning 

Delegationen för familjerådgivning stöder utredningens förslag om 
samarbetssamtal i de fall där föräldrarna tvistar om föräldraansvaret eller 
eljest inte på egen hand kan komma fram till samförståndslösningar vid en 
separation. 

Delegationen ställer sig bakom alla förslag som framförs i denna del av 
utredningen. Vi vill understryka betydelsen av att två samtalsledare arbetar 
tillsammans i varje ärende. 

Delegationen vill dessutom kraftigt betona att stora krav på utbildning, 
kompetens och personlig lämplighet måste ställas på den personal, som utses 
att hjälpa föräldrarna i deras konfliktbearbetning. Detta skall även gälla för 
dem, som skall arheta med invandrare i dessa frågor. Delegationen anser att 
utredningens förslag om fortlöpande handledning för samtalsledarna är 
absolut nödvändig. 

Vi anser familjerådgivningsbyråerna vara rätt forum för samarbetssamtal, 
vilket måste medföra ökad satsning och förstärkning av ALL familjeråd
givningsverksamhet i landet. 

5.2 .39 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Östra sjukhuset, Göte

borg 

Se avsnitt 5.1.28. 

5.2.40 Sl'enska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

När det gäller tvist mellan föräldrarna ser vi det som ett framsteg att 
domstolens begäran till socialnämnden om utredning, enligt förslaget skall 
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innefatta också erbjudan om samarbetssamtal. Avsnitten 7 .2.3.2 och 7.2.3.3 Bilaga 3 
hör till de mest rediga och klara i hela boken. Mycket väsentligt att det är så 
klart skilt åt vad som är samarbetssamtal och vad som är utredning samt att 
inte samma personer kan utföra båda. I och med att samtalsledarna i 
samarbetssamtalen får tystnadsplikt som likställs med familjerådgivarnas. är 
det uteslutet att de kan medverka i utredning. 

Ang. domstolens interimistiska re.1p. slutliga bedömning: 
Vi ställer oss undrande till om det blir så mycket lättare för föräldrarna. 

som utredningen gör gällande, om domstolen interimistiskt beslutar om 
bostad för barnet och umgänge, men inte tar upp frågan om föräldraansvar 
även om föräldrarna är oense i den. Då bostaden helst skall vara den 
slutgiltiga redan vid det interimistiska beslutet är det ganska självklart att den 
förälder hos vilken barnet vistas blir föräldraansvarig vid det slutliga beslutet. 
Under punkt 5.2.5.1 om föräldraansvar är huvudförslaget att om föräldrarna 
inte är överens om var barnet ska bo, finns ingen grund för gemensamt 
föräldraansvar. Det är vällovligt att vilja göra utredningen mindre sårbar för 
föräldrarna genom att inte underkänna dem i föräldrarollen. men vi finner 
det tveksamt om det är verklighetsförankrat. 

5.2.41 Sveriges sko/kuratorers förening 

Se avsnitt 5.1.30. 

5.2.42 Rädda Barnens Ribförbw1d 

När föräldrar inte är ense om vem som skall ha föräldraansvaret. blir 
bilden mera komplicerad. Förslaget går här ut på att ge föräldrar som tvistar 
ett erbjudande om hjälp till bearbetning av sin konflikt, för att komma fram 
till ett beslut som gagnar alla inblandade. Ett sådant erbjudande skulle i så 
fall kommunerna ha skyldighet att ge. Här inställer sig frågan om det finns 
resurser för en sådan satsning dels ekonomiskt. dels personellt? Om det är 
möjligt att genom[ öra förslaget, måste det trots allt ses som ett bra försök att 
komma till rätta med bristerna i nuvarande lagstiftning. Men om föräldrarna 
trots detta inte kommer överens, återstår den nuvarande möjligheten till 
vårdnadsutredning med vissa smärre förändringar i tillvägagångssättet. Vi 
förutsätter att man skapar resurser för bättre vårdnadsutredningar än de som 
görs i dag. 

5.2.43 Föreningen Familj och Rätt (FoR) 

Det har blivit allt vanligare att endera eller båda av parterna vid oenighet i 
vårdnads- och/eller umgängesfrågan yrkar att domstolen vid s id a n av 
eller i sa m b an d med yttrande från socialnämnd även införskaffar 
yttrande från den psykiska barna- och ungdomsvården (PBU- eller 
BUP-klinik). 

Detta beror bl. a. på att föräldrar anser att PBU- och SUP-kliniker äger 
större fackkunskaper. är mer neutrala och fokuserar arbetet på en 
bedömning av så v ä I barnets aktuella behov av trygghet. aktivitet och 
kontakt med föräldrar som barnets behov p<I dessa punkter under den 
återstående uppväxten. PBU försöker sedan utröna respektive förälders 
förståelse för barnets behov och förmåga att tillgodose dessa de Is i dagsläget 
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och d c Is i framtiden i den män detta är möjligt. Bilaga 3 
Det torde även någon gång hända att rätten sjiilv initierar ett PBU

yttrande. I Stockholm var det förr betydligt vanligare än i dag att 
barnavårdsnämnden inför sitt yttrande begärde sakkunnigutlåtande från 
PBU. Om nedgången i Stockholm beror på ändrat huvudmannaskap för 
PBU eller annan omständighet vet inte FoR. Företeelsen syns dock 
anmärkningsvärd. 

När domstol införskaffar yttrande från såväl socialnämnd som PBU anser 
FoR det lämpligast att dessa skall avges oberoende av varandra. Visserligen 
kan då den situationen uppstå att yttrandena går isär, men det beror i så fall 
pa att problemfokuseringen och arbetsmetodiken är olika vid en PBU
utredning och en vanlig vårdnadsutredning. 

Två-kommuners-remisser från domstol ägnar utredningen stort utrymme i 
anslutning till ett JO-ärende. FoR anser JO:s uttalande som klart normgi
vande, särskilt när det gäller samordning av utredning. Däremot vore det 
klart olämpligt om endast en kommun - den där barnet bor - skulle få 
ansvaret för yttrandet. Skall rätten förordna om ansvarig kommun för 
samordning av utredningen - obs ej yttrandet - bör uppgiften gå till den 
kommun där parterna bott före separationen, såvida inte båda flyttat då man 
bör välja barnets boendekommun. 

Att socialnämnderna i två kommuner trots en samordnad utredning kan 
komma att avge yttranden, som går helt isär, finner FoR inte på något sätt 
anmärkningsvärt. Det visar enbart vilket bristfälligt instrument dagens 
traditionella vårdnadsutredningar ofta är. 

Stark kritik har FoR i över 10 års tid riktat mot det sätt på vilket 
värdnadsutredningar bedrivs. För en uppvaktning av familjelagssakkunniga 
den 20 maj 1970 anförde FoR bl. a.: 

"Mycket starka skäl torde tala för att en översyn och komplettering av 
rådande bestämmelser, när det gäller vårdnadsfrågan och särskilt vårdnads
utredningar. är sakligt befogad." 

FoR påpekade vidare: 
"Stor aktsamhet borde iakttagas för att undvika 'moraliskt grundade' 

slentrian- och klicheformuleringar i vårdnadsutredningar med högst ödes
digra konsekvenser. Så är inte fallet i dag." 

De sista orden i citatet är tyvärr lika giltiga i dag, dvs. 10 år senare. Det är 
inte så egendomligt, 50- och 60-talens utredare har fortsatt som utredare 
under 70-talet i den mån de inte- vad faktiskt än värre är- har övergått till att 
bli handledare för nya utredare. 

FoR finner det därför tacknämligt att utredningen redovisat den kritik som 
krisforskarna Bente och Gunnar Öberg riktat mot de traditionella vårdnads
utredningarna. Med hänvisning till deras processbeskrivning av vad en 
skilsmässa innebär samt några smärre försök gjorda av entusiaster inspire
rade av makarna Öberg föreslår utredningen att kommunernas k a 11 åläggas 
skyldighet bereda alla oeniga föräldrar tillfälle till samarbetssamtal (BFB 
6:29). Tankegången är bestickande och i elva ( 11) punkter A-K på s. 96--100 
ger utredningen direktiv om hur samarbetssamtalen bör utformas. 

FoR skall inte nagelfara punkterna eftersom förhoppningsvis i allmänhet 
tankarna bakom dem varit bättre än den skriftliga utformningen. Men några 
påpekanden måste göras. 

Utredningen skriver t. ex. "Det viktigaste torde vara att samtalsledarna 
godtar varandras sätt att arbeta'' men menar i bästa fall att det viktigaste är 
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att två terapeuter inser att de aldrig kan komma längre i en relationsbehand- Bilaga 3 
ting av två individer än vad de själva nått i sin co-terapi-relation. 

Co-terapeuterna, obs. av skilda kön, skall vara en levande modell för 
föräldrarna. De skall komplettera varandra och samtidigt vara jämspelta, 
samtränade och inte konkurrerande. De skall vara lika kunniga, lika starka, 
men ha olika sätt att uttrycka sin skicklighet, kunskap och styrka. (Set. ex. 
Bente o. Gunnar Öberg: Skilsmässa, sorg och förluster, s. 155-156.) 

Dessa elementärt grundläggande krav på kristerapcuter har utredningen 
helt gett upp. "Orealistiskt kräva olika kön", skriver den t. ex. När det gäller 
utbildning/kunskap skall enligt utredningen minimikravet förde n ene vara 
"socialhögskolans forthildningskurs i socialt behandlingsarbete", dvs. en 
halvårskurs, men förde n andre räcker det med "exempelvis en 48-timmar 
universitetskurs i kristeori och krisbearbetning"! 

Fara för kvacksalveri. FoR har i många år hävdat att den bakomvarande 
orsaken till majoriteten av vårdnads- och umgängesstrider liksom under
hålls- och bodelningstvister är båda eller endera av föräldrarnas olösta 
separationskonflikt. Denna tes har under senare år alltmer upptagits även av 
andra. FoR anser det därför glädjande att utredningen så starkt förordar 
samarbetssamtal/relationsbehandling/kristerapi, men måste samtidigt starkt 
betona att kristerapi inte får ta form av kvacksalveri. Ska 11 kommunerna 
åläggas skyldighet erbjuda alla oeniga föräldrar samarbetssamtal, så måste 
det finnas resurser till detta. 

Utredningen påstår (s. 157) att "antalet tvistiga mål om föräldraansvar 
eller umgängesrätt ligger för hela landet på ca 2 000 mål per år". Tyvärr säger 
inte utredningen om man tagit fram siffran ur statistik eller höftat till den. 
Utredningen anger inte heller någon fcluppskattning - försiktigtvis kan
ske! 

Ö1,er 100 % fel har nämligen utredningen! Den rätta storleksordningen är 
4 100± 100 mål per år! Enligt domstolsverkets statistik för 1979 inkom till 
tingsrätterna mål "vårdnad om barn m. m. (25) 3 684" samt domstolsären
den "vårdnad om barn ( 41) 141" och "umgängesrätt med barn ( 42) 5" dvs. 
totalt 3 830 mål/ärenden. Därtill kommer verkställighetsmålcn i länsrätter 
som FoR med utgång från egen statistik uppskattar till 270 ± 100. 

Skillnaderna i statistik kan inte förklaras med att domstolsverkets siffror 
hänför sig till 1979 medan utredningens förmodligen syftar. på 1977 -
utredningen har inte heller angivit något årtal! 

I ett lagstiftningsarbete som kommer att medföra en stor ökning av de 
offentliga utgifterna och som dessutom kräver stora personella resurser av en 
art som inte finns i dag ä r det - enligt FoR - ett o av vi s 1 i g t 
m i n i m i krav att utredningen redovisar något så när adekvata storleks
ordningar och källor. 

Varken flertalet remissinstanser eller senare beslutsfattarna torde normalt 
ägna sig åt kontroll av statistikuppgifterna i ett betänkande! 

Strutsattityd. Det är en vitt spridd vanföreställning att vårdnads- och 
umgängestvister är relativt sällsynta. Ben te o. Gunnar Öberg skriver t. ex. på 
s. 568 i Skilsmässa, sorg och förluster (1979) "Av alla gifta som skiljer sig 
utgör den grupp som inför domstol strider om barnens vårdnad en mycket 
liten procent". 

Ulla Jacobsson, bitr. professor vid SU i processrätt skriver i Ett barns 
rättigheter (1978) på s. 109 "Här skall tilläggas att föräldrarna träffar avtal 
om vårdnaden i 95 % av samtliga mål och ärenden om vårdnad". 

Ingen av författarna anger källa för sina påståenden. 
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Den rätta storleksordningen av vårdnads- och umgängestvister i domstol Bilaga 3 
torde vara 20 ± 5 % av antalet separationer mellan föräldrar med barn enligt 
FoR:s tolkning av domstolsverkcts statistik. Därtill kommer alla de fall där 
föräldrarna är oeniga utan att dra upp tvisten i domstol. 

FoR har i många år påtalat vikten av att man tog fram siffror på 
storleksordningen av dessa problem, vilket inte skulle kräva några större 
varken personella eller ekonomiska resurser. Men det finns en ovilja mot 
detta som närmast är enorm. Om nu detta beror på en olust inför något som 
berör många av oss personligen eller på en insikt att statistiken kallt skulle 
visa att vi i det moderna Sverige har en våldsam eskalering av familjekriser
na, må vara osagt. Strutsattityden är dock entydig - vi vill inte se/höra 
problematikens omfattning. 

Med tanke på detta finns det för överskådlig tid framöver varken 
personella eller ekonomiska resurser att förelägga kommunerna skyldighet 
erbjuda samarbetssamtal. Antingen måste hela den föreslagna paragrafen 
BFB 6:29utgåc11 er ordet "ska 11" ändras till "kan" och bisatsen "om inte 
särskilda skäl är emot det" strykas. 

Vårdnads- och umgängesutredningar kommer därför även i fortsättningen 
tyvärr att bli det vanligaste instrumentet när föräldrarna är oense. Även här 
har utredningen gjort en katalog över faktorer. som bör prägla utredning
en. 

FoR har i stort samma syn som utredningen, men några detaljpåpekanden 
bör göras. FoR varnar allvarligt för att låta någon "kontaktperson" utröna 
barnets vilja. Härtill fordras barnpsykologisk expertis. Att utredaren talar 
med barnen må vara en sak - dock långt ifrån invändningsfri - men att tro att 
utredaren därmed får fram barnets vilja är att tillskriva utredaren alltför stor 
barnpsykologisk insikt. 

Utredningen sätter en gräns för barnpsykiatrisk eller barnpsykologisk 
medverkan vid 12-årsåldern men påpekar med hänvisning till den danska 
barnpsykiatern Gudrun Brun att beträffande yngre barn kan värdefulla 
iakttagelser göras genom projektiva tester. 

Själv är Gudrun Brun inte lika kategorisk när det gäller åldersgräns: 
"Barn i åldern 13-16 år kan dock vara så mogna och självständiga att det 

skulle vara onaturligt att inte respektera deras val. om man känner sig säker 
på att valet står i överensstämmelse med deras innersta önskan och 
förhållandena i övrigt gör det försvarligt.·· (Citat ur Barn och skilsmässas. 
50.) 

FoR tycker att utredningen litet väl ofta refererar/utnyttjar Gudrun Brun 
m. fl. på ett sätt som de förmodligen inte odelat skulle uppskatta. 

När det gäller referenser delar FoR uppfattningen att antalet skall 
begränsas och att mindre vikt skall läggas vid dem än vad som görs i dag. FoR 
anser emellertid - till skillnad mot utredningen - inte heller att någon större 
vikt får läggas vid uttalanden från personal vid daghem. förskolor, skolor och 
fritidshem. såvida personalen inte haft en l ångvarig kontakt med båda 
föräldrarna redan före den akuta separationskonflikten. 

Utredningen bör göras av tv f1 utredare, som skall arbeta samtidigt och 
parallellt. Det är viktigt att utredarna kompletterar varandra och är 
jämbördiga på samma sätt som tidigare anförts om co-terapcutcr. Resurser 
måste tillskapas s{1 att det normala är att utredarna arbetar i par. Stora krav 
mästc ställas på deras kompetens. 

Tidsfaktorn tas också upp av utredningen, men tyviirr åter igen med det 
dubbla budskapet "'å ena sidan ..... men ä andra sidan". Utrcdningstidcr-
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na måst c nedbringas. I Stockholm t. ex. är det i dag vanligt att Bilaga 3 
domstolsrcmissen blir liggande 3-4 månader innan utredare förordnas och 
scdari tar det ytterligare ett par månader innan utredaren startar sitt arbete. 
Förhållandet är otillständigt. 

Formerna för socialnämndens yttrande tas också upp av utredningen. som 
tycks förorda att själva avgivandet av yttrande skall delegeras till en 
t_jänsteman. Detta skulle vara synnerligen olämpligt. I mindre kommuner 
torde man i bästa fall ha tillgang till ett par kvalificerade utredare och 
eventuellt en handledare för dessa. Skall handledaren avge yttrande? Även i 
större kommuner skulle med säkerhet delegeringen ske till någon av 
utredarnas niirmaste chefer. 

Som argument för delegering till en enda tjänsteman gör utredningen 
gällande att man därigenom skulle "i många fall undvika den förstärkning av 
konflikten mellan parterna som kan uppkomma vid ett nämndsamman
träde". Vilka belägg finns för "en förstärkning av föräldrarnas konflikt" 
genom att föräldrar får närvara och framföra sina synpunkter? Majoriteten 
av föräldrar upplever i dag säkerligen nämndens sammanträde betydligt mer 
avspiint och betydligt mindre olustskapande än domstolsförhandlingen. 
Inför socialnämnden blir det också mer föräldrarna som yttrar sig än i rätten. 
där det är ombuden som för talan och ta I ar . 

Avsnittet om delegation till en tjänsteman avslutas med orden: "Slutligen 
skapar man möjlighet till smidigare arbetsformer mellan utredare och nämnd 
och möjligheter till ökad kunskap och kompetens hos dem som har att avge 
yttrande i ärendet". I meningen innan har utredningen vidare framhållit att 
"behovet av att höra parterna då torde vara mindre". Med ordet "nämnd'" 
måste i citatet avses "utsedd tjänsteman". 

FoR inser att man "skapar möjlighet till smidigare arbetsformer mellan 
utredare och den delegerade tjänstemannen" om man dessutom med 
hänvisning till fakultativ rätt inte ens ger föräldrarna möjlighet att själva få 
framföra sina synpunkter. Men inte ökar man med den föreslagna metodiken 
föräldrarnas beredvillighet att acceptera tjänstemannens/nämndens yttran
de/förslag till domstol. 

Däremot anser FoR att det skulle vara lämpligt delegera avgivandet av 
yttrande till en mindre grupp. 4-6 personer. i socialnämnden. Men självfallet 
skall föräldrarna som hittills få möjlighet att själva framföra sina synpunkter 
häde på utredningen och utredarens förslag. 

Domstolens interimistiska bedömning är väsentlig vid den slutliga 
domen. 

"Brodin och Hedqvist ( 1973) finner. i ett examensarbete vid Socialhög
skolan i Umeå. att det i de flesta fall är samma vårdnadshavare i den 
interimistiska som i den slutgiltiga domen. Utifrån detta konstaterande 
ifrägasiittcr de om vårdnadsutredningen fyller någon funktion. eftersom 
beslutet om vem som är den mest lämpliga föräldern tycks fattas vid 
föriildrarnas första möte inför domstol." (Citat ur makarna Öberg: 
Skilsmässa. sorg och förluster. s. 65.) 

B. Adamsson har i uppsatsen Data om tvistiga vårdnadsmål (SU 1979) 
visat på en niira 80-procentig övereföstiimmclse mellan interimistiska och 
slutliga beslut. 

Även efter så avancerade former av samarbetssamtal och kristerapi som 
makarna Öberg har bedrivit för interimbeslutct en nära 75-procentig 
genomslagskraft. 

Vem ftir den interimistiska vårdnaden? Utredningen konstarerar med rätta 
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att förordnandet är "baserat pii ett magert underlag". I socialstyrelsens enkät Bilaga 3 
"Mamma, pappa eller bada?'' bar på s. 25 några tingsrätter uttalat sig om de 
omstiindigheter som avgör det interimistiska beslutet. 

"Som exempel kan nämnas att vid interimistiska avgöranden större 
{1terhållsamhct kan vara motiverad mot ett avgörande som innebär att 
barnet/barnen måste flytta från sin hittillsvarande bostad, byta skola etc.·• 

"Parts möjlighet att omedelbart kunna sörja för god barntillsyn är en 
annan omständighet som kan få större betydelse vid det interimistiska 
beslutet.·· 

''Hänsyn tas bl. a. till vem av föräldrarna som skall kvarsitta i boet." 
"Vem som har den faktiska vården är ej sällan avgörande. om ej starka 

skäl talar för olämplighet hos den förälder som har hand om barnet." 
Uppenbart är - av tingsrätternas egna uttalanden att döma - att 

domstolarna vid interimistiska beslut inte närmare tycks fundera över vem av 
föräldrarna som på sikt kan förmodas ha bäst förutsättning att möta barnets 
grundläggande behov. 

Vårdnadsutredama iir starkt bundna ar intcrims/1es/11te1. Andersson och 
Swanberg har i sin uppsats ( 1976) "Vi1rdnadsm<'tl - juridisk eller psykologisk 
angelägenhet" visat detta genom ett stort antal intervjucitat från vårdnads
utredare i Stockholm, s. 74-75. PBU-psykologerna Brofalk och Otters!L'n 
fann detsamma i sitt examensarbete "Bedömning av barn och föräldrar vid 
v{mlnads- och umgiingestvister" på s. 104 ff. De b~lda gav sina utredande 
kolleger inom PBU i Stockholm en svidande kritik för detta genom att bl. a. 
p<'tpeka att det "tyder pa bristande kunskaper och insikter". 

Tvi1 presumtioner har hittills styrt besluten. Moders- och/eller status
quo-prcsumtioncn. Betriiffandc den förstnämnda heter det i 1977 ärs 
upplaga av Beckman-Höglund Svensk familjeriittspraxis: "Något legalt 
företriidc har i Sverige icke tillerkänts modern, men hennes naturliga 
företräde särskilt i fråga om späda barn iir allmänt erkänd i praxis". En 
nyanserad och saklig kritik av moderspresumtionen har bl. a. gjorts av 
biträdande professorn i processrätt vid SU Ulla Jacobsson i "Ett barns 
rättigheter" s. 116 ff. 

Status-quo-presumtionen vilar på en företrädesvis anglo-saxisk uppfatt
ning att det iir viisentligt för barns utveckling med "'kontinuitet i relationer. 
miljliförh<lllandcn och miljöpåverkan" (citat ur Goldstein· Freud-Solnet: 
"Barnets riitt - eller riitten till barnet). Kontinuitetstcorierna iir inte 
inviinclningsfria. Vikten av kontinuitet får definitivt inte drivas pii ett st1dant 
siitt att denna ges företriide framför barns övriga behov. foR menar att sa 
ofta sker i dag i domstolar och i vi1rdnadsutredningar. 

Tyviirr har utredningen inte tagit fram något statistiskt material som visar 
hur stark status-quo-presumtionen iir i olika led. Det hade inte varit siirskilt 
svi"irt eller tidskriivande att följa några hundratal interimistiska beslut och se 
hur utredarens förslag ser ut i förhållande till detta. diirt:'lfrr sociala 
ccntrnlniimndens yttrande och slutligen rättens dom. (Se bilaga. intagen sist i 
detta avsnitt.) 

Utredningen har inte heller kommit med n{1got förslag om hur domsto
larna skall fa ett i praktiken biittre underlag för interimistiska beslut. FoR har 
i milnga <ir iirbetat för t'n breddning av detsamma (se t. L'X. propositiont'n 
197)/76: 170 s. 121) ex~·mpelvis genom miijlight'l redan vid förberedelsen 
hiira vittnt'n. abenipa tidigart' suciala utredningar etc, trots att FoR iir 
mt'dveten om att det finns vissa negativa sidor med vittneshevisning m. m. 
redan p~i detta stadium. 
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Även PBU-psykologerna Brofalk o Otterstcn tar i det tidigare omniimnda Bilaga 3 
excmensarhctct upp problematiken med det vaga underlaget: 

"Får man inte till stånd en ömsesidig överenskommelse måste en 
bedömning och ett stiillningstagandc göras av expert. Om man redan vid det 
interimistiska avgörandet gjorde denna bedömning, hade man den ursprung
liga kontakten mellan barn oi.:h föriildrer att ta ställning till. Under den 
interimistiska värdnadstiden kan kontakten med den förälder som inte längre 
bor hemma ha försämrats på grund av konflikterna. vilket försvårar 
avgörandet. Föriildrarnas negativa attityd till varandra har påverkat barn
et."' 

Sken/ösning. Utredningens enda förslag iir att crsiitta det interimistiska 
vårdnadsbeslutel med ett förordnande om bostad för barnet. FoR uppfattar 
förslaget som en skenlösning! Med tanke pit den rf1dandc status-quo
presumtioncn blir det i p r a k t i k e n ingen skillnad pä ett förordnande om 
bostad och ett interimistiskt beslut. Därtill kommmer att bostadsförordnan
det bara skall giilla i sex miinader (enligt tredje stycket i den föreslagna 32 * ). 
Sedan s k a 11 det bli ett interimistiskt(?) vårdnadsbeslut om någon av 
föräldrarna yrkar detta. 

Som underlag för bostadsförordnandet föreslår utredningen att domstolen 
skall kunna inhämta upplysningar frän socialniimnden. Detta iirende skall 
delegeras till "nl1gon tFinsteman vid niimnden" och "vanligtvis torde väl ett 
gemensamt samtal med föräldrarna och om möjligt barnet kunna bilda 
stommen" för de upplysningar "som kan vara viirdefulla vid domstolens 
ställningstagande'" skriver utredningen. 

Skall "upplysningarna" inhämtas huvudsakligast genom "ett gemensamt 
samtal med föräldrarna" torde det under a 11 a för hå 11 an cl en vara 
liimpligare att detta samtal sker direkt i domstolen under domarens ledning i 
stiillet för att domaren skall fä samtalet refererat för sig skriftligen från en 
socialtjiinsteman. 

Nägon form av en snabb "förutredning" - obs den mäste innefatta 
betydligt mer än ett samtal med föräldrarna - kan dock vara en möjlighet, 
men då m{1ste samtidigt betonas att varken föräldrar. socialnämnd dler 
domstol skall vara bundna av denna i samband med den slutliga vi.\rdnads
utredningen. som i så fall mäste utföras av annan socialtjiinsteman. 

I praktiken skulle dock ''förutredningen" få stor genomslagskraft iiven 
senare. Visserligen skulle man rent teoretiskt kunna tänka sig en attitydför
iindring till r{idande status-quo-presumtion. men det är nog orealistiskt. Det 
finns dessutom både bekvämlighets- och undanflyktsfaktorer som spelar 
in. 

E11 FoR-förslag. Det allra bästa vore om tiden för vårdnadsutredningar 
kunde nedskiiras till en bnlkdel av nuvarande utredningstider. där medianen 
troligen ligger omkring ett ftr. (Även pä den här punkten har utredningen 
underl~!tit att ta fram fakta, dvs. statistik. I socialstyrelsens enkät "Mamma, 
pappa eller b{1da?" finns pf1 s. 27 en del uppgifter om "faktisk utredningstid" 
- men be~·isligen har häde Stockholm. Göteborg rn:h Malmö socialförvalt
ningar snyggat till tidsuppgifterna.) De länga utrcdningstiderna bör jämföras 
med den lagstadgadL' maximitiden för utredning enligt 31l ~ BvL - niimligcn 
fyra (-0 veckor. P:'t detta ornn!ck har det visat sig att det går att få fram 
utredningar snabbt - iiven om fyraveckorsfristen ibland anses vara i kortaste 
laget. Det iir ocks~i ett mycket stort antal utredningar som görs enligt 30 ~ 
RvL. Storleksordningen under senare {1r ( 1977. 1978) iir c:a I 200 stycken. 
Uti\Ycr dessa I 21111 * 3l.l-utredningar görs det ca 3 t:illll utredningar om 
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omhändertagande för samhällsvård utan att ~ 30 är tilliimplig (statistiken Bilaga 3 
erht11lcn friin socialstyrelsen. gäller för 1977). Majoriteten av dessa senare 
utredningar slutförs pa kortare tid än två månader. 

Med siffrorna vill FoR visa att det går att göra utredningars n a b b t under 
förutsättning att lagstiftaren angett en uttrycklig maximitid. Rent principiellt 
kan man självfallet tycka att i en så hiir viktig fri1ga - "Vad händer med 
barnet och föräldrarna under utredningstiden?" - skulle lagstiftaren inte 
behöva detaljreglera. men tyvärr syns det vara enda möjligheten. 

Förslagsvis borde en övre tidsgriins - ens. k. "bortre parentes" - kunna 
siittas vid fyra ( 4) månader. Eftersträvansvärt är givetvis att utredningstiden 
görs ännu kortare. Det kravet mäste dock vägas mot att erforderlig tidsrymd 
ges för en välunderbyggd bedömning. Utan att forcera fram ett beslut borde 
fyra månader vara tillräckligt lång tid för ett ställningstagande även i ärenden 
då utgångsliigct är mer än vanligt låst. 

Ett bra påpekande. Utredningen finner det otillfredsställande att hovrätten 
regelmässigt avgör besvär över interimistiska beslut pf1 handlingarna och 
anser att hovrätten i stället skall kalla parterna till muntlig förhandling. 

FoR delar helt utredningens uppfattning och vill starkt betona vikten av att 
annan rättspraxis snarast kommer till stånd. Det är helt om ö j I i g t för 
hovrätt att utan muntlig förhandling skaffa sig en fristående uppfattning i 
frågan. Det är ju onekligen så att protokollet från förberedelsen i tingsrätten 
är starkt avkortat och dessutom - helt mänskligt - utformat på ett niigot 
subjektivt sätt för att underbygga domarens/tingsriittens beslut. 

I a\'snittet Domstolens slutliga bedömning ger utredningen litet statistik om 
fördelningen av barnen i vårdnadstvister. Man hiinvisar dels till den gamla 
(1973) undersökningen i SOU 1975:24 dels till Adamssons uppsats om 75 st. 
tvistiga vårdnaclsmål 1977. Av oförklarlig anledning redovisar däremot i n te 
utredningen de intressanta siffror som finns i socialstyrelsens enkät 
"Mamma. pappa eller bäda?"" på s. 26 och som gäller 32 tvistiga mål avgjorda 
1978, 

Undersök- Modern Delad Fadern Särskild för-
ning myndare 
1973 74 % 16 '!i 10% () % 
1977 56 20 20 4 
1978 44 Il 50 6 

Det finns anledning efterlysa orsaken till varför utredningen inte redovisar 
elen senaste undersökningen liksom till att denna inte tagit fram statistik som 
kan hli trovärdig genom att man analyserar tillräckligt många miil. Även om 
det i direktiven framhölls att regeringen önskade ett "diskussions
betänkande" så torde denna därmed inte bannlyst ett faktaunderlag för 
diskussionen. 

Utredningen anser att domstolens beslut i vårdnads- och umgiingesfrågor 
bör ha som grund: "Vad är förenligt med barnets hiista?"'. Ens j ii I v k I ar -
het för att inte säga p I att ity cl när det gäller ett hetiinkande frim cn statlig 
utredning! 

När utredningen förklarar att varje tvist om vårdnad eller umgiinge "är 
speciell och att några generella normer egentligen inte går att ställa upp för 
vilka faktorer som bör beaktas i den slutliga bedömningen". är den enligt 
FoR ute på ett riskabelt gung f I y. Kan inte vi, dvs. samhiillet sett som en 
korporation av samhällsmedborgare, komma fram till vad vi menar med 
barns grundläggande behov och utifrän dem skapa vissa riktlinjer i v{irdnads-
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och umgiingestvister si1 skall inte heller dessa behandlas av samhällsorgan Bilaga 3 
som socialniimnder och domstolar. 

Utredningens uppfattning att "Stor hänsyn bör alltid tas till viljeyttring 
frän barnet'" m ä st e FoR också mycket starkt ifr{1gasätta. FoR hänvisar 
bl. a. till det Gudrun Brun-citat som i sin helhet Mcrges på s. 221 i detta 
remissavsnitt. 

Barnets vilja skall respekteras om barnet iir så moget och sjiilvstiindigt 
att dL't skulle kiinnas onaturligt att inte respo:ktcra barno:ts vilja/val. Men 
ytterligare två förutsättningar skall uppfyllas. Man skall vara silke r pa att 
barnets val sttlr i överenskommelse med dess innersta önskan och förhållan
dena i övrigt skall göra valet försvarligt. 

Betänketid 1·id upplösning av gemensam vårdnad föreslås av utredningen. 
FoR frågar sig vad utredningen egentligen syftar till med detta. FoR delar 
helt uppfattningen att en separation medför svåra pafrestningar för barnet 
men förstår inte hur dessa skulle minskas genom en betänketid. Under 
""betänketiden·· finns normalt ett interimsbeslut om vårdnad och umgänge. 
Den ordningen har utredningen tänkt sig även i framtiden - nåja. 
utredningen vi 11 kalla det förordnande av bostad. men fr{msctt rena 
hårklyverierna ifråga om ordval rör det sig i praktiken om samma sak. 
Införande av betänketid skulle endast än mer krångla till procedurfrf\gorna 
utan att p~I något sätt vara till gagn för barnet. 

Bilaga 

Principklass fiir undersökning av dl't intrrimistiska beslutl'ts betwlelse 

Undersökningen bör omfatta minst 300 interimistiska beslut friin olika 
tingsriitter. Uppföljningen skall slutföras il ven i de fall niir nägon av 
föräldrarna i1terkallar sitt yrkande c f ter det interimistiska beslutet. I 
undersökningen skall särskiljas när mödrar resp. fäder tillerkänts vtmlnadcn 
interimistiskt. 

'"Ja'" nedan stär när man följt det interimistiska beslutet. 

Ja Interimis
tiskt beslut 

Värdnadsutre
darens för slag 

Socialnämn
dens yttrande 

Rättens slut
liga dom 
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5. 2. 44 Fred rika-Rremer-Förhundet 

Förslaget att kommunerna skall vara skyldiga att erbjuda föräldrarna 
samarbetssamtal vid tvister om vtirdnad och umgängesrätt tycker vi är riktigt 
och nödvändigt när man nu ser gemensamt föriildraansvar som det bästa för 
barnet. De kostnader samhället lägger ner pf1 att minska konflikter mellan 
vuxna som har eller borde ha ett gemensamt föriildraansvar menar vi ger 
vinster som kanske ej direkt kan miitas i pengar. men som iindf1 iir så 
viirdefulla att samhället ej kan undvara dem. 

5.2.45 H11smoder.1förb11ndet Hem och Samhälle 

Beträffande konfliktbearbetning vid skilsmässa 

För att hjälp till bearbetning av konflikt mellan föräldrarna skall ge ett 
meningsfullt resultat skall den mra önskad av b[1da parterna. Om sådan 
konfliktbearbetning föreskrivs av domstol finns enligt vår mening en risk för 
att det enbart blir en juridisk formalitet. 

5.2.46 F. ordföranden i upplösta föreningen Nike 

Fullständigt verklighetsfrämmande är också tron på samhällets förmåga 
att genom kontaktpersoner och medlare. barnombudsmän och barnadvoka
ter kunna skaffa barnet inflytande och hjälpa dem som blir utsatta. Den 
bistra sanningen är att det i dag finns över 100 katastroffall på varje 
familjeassistent och rådgivningsbyr:'i i de flesta kommuner. Ända är denna 
möjlighet tämligen okänd. Hur skall man fä hjiilp mot trakasserier och våld i 
framtiden om fäderna fattar sina rättigheter sa. att man kan tränga sig pa sin 
frånskilda familj och sina barn med sin beslutsrätt vid alla möjliga olika 
tillfällen. Medan jag skriver detta ringer en förtvivlad finska och fr{1gar vad 
hon skall ta sig till. Fadern har just ringt och bett att fä se sin son annan tid iin 
den stadgade. Far han inte det skall han slå in dörren och snarast se till att 
sonen far en negativ uppfattning om modern. Det är fullständigt meningslöst 
att skicka henne till någon assistent. llon far inte ens en tid. utan en 
uppmaning att ringa igen om nägon månad. Man kan också lagstifta i dessa 
frågor utan att få önskad effekt. 

Vi ser hur fäder egenmäktigt tar sitt barn fr<'m vårdnadshavaren och viigrar 
insyn i sina förehavanden. Medlare och kontaktpersoner utsedda att tala med 
en sådan föriilder slår hål i luften. Ingen får komma i niirheten av barnet- ty 
man kunde kanske komma på att det tar skada!! Eller var utsatt för grov 
påverkan. Sådana upptäckter skulle kunna l1beropas i riittegång och ingår 
inte i den egenmäktiges planer. 

Nej efter kanske ittta rättcgimgar förlorade under tre år. får vanligen 
fadern hjiilp av någon egendomlig läkare. som förklarar att barnet tar skada 
om det återföres till vårdnadshavaren. I utredningen bagatelliseras dessa 
visserligen få men typiska fall av föräldramakt. där barn slutligen dömes 
förbli hos den självriidige. utan att nägon någonsin fiitt se eller tala med 
barnet. Att modern senare fråntages umgiingesriitten hör till bilden. I 
vuxenåldern återser hon den unge med skadnr i nervl'T eller som missbrukare 
eller som arbetsovillig. Skuldkiinslan mot modern iir stark. man anser sig ha 
svikit henne genom faderns övergrepp och cfa samhället stod maktlöst. 
Problemet är ju att lagen med medlare och kuratorer siitts ur spel av den som 

Biiaga 3 
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vill detta. Barnet blir en slags gisslan, som endast i undantagsfall kan befrias Bilaga 3 
frän ockupanten. Visst skall vi tala om föräldramakt! Och kvinnorna? 
Naturligtvis breder den negativa jiimstiilldheten ut sig - tyvärr. Tolereras 
makt nch egcnmiiktighet blir en logisk följd att även mödrar tillämpar ett 
slags vftld i ökad utstriickning. Lagförslag bygger ibland på att miinniskan 
It.ter sig tillrättaföras, men de som låter sig tillrättaföras. drar ständigt det 
kortaste strt1et emot den som sätter sig över lagen. 

Kontaktpersoner eller medlare föreslås- men de finns inte och KOMMER 
INTE ATT FINNAS i akuta kriser. Väntetider parade med förenklade 
etiketter om barns rätt att. .. är fruktansvärda fiender till barnens behov av 
omedelbar hjälp vid konflikter, detta kommer ingen lagstiftning rå på. 
Diirför är lagar om delat föräldraansvar som huvudregel helt förkastligt. Det 
passar ett fatal. det visar statistiken om gemensam vårdnad. Att tvinga eller 
motivera nftgon hiirtill t. ex. genom domstolsbeslut motbestridande är ett 
oerhört maktövergrepp och som friimjar viild. Det rimmar inte med tanken 
om att enas. Man får inte frånta någon rätten att säga nej och gå egna viigar i 
vissa liigcn. Att säga nej till ett samarbete som innebär underkastelse som 
kanske förnedrar och gör oss till andliga krymplingar. I kritiska lägen kan det 
bli prcdistinerandc till väld - kanske t. o. m. till barnmisshandel. Betänketid 
vid kaos i samarbete kan sluta lika illa. 

Däremot har jag i årtionden vädjat om en klagomur. en stressavledarc 
eller kalla det gärna en kontaktperson som ges resurser att omedelhart bistå 
barn och vuxna i krislägen. Med väntetider blir de värdelösa. 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att skilsmiissofrågorna icke 
beaktats på ett objektivt sätt. Detta har medfört, att jag sjiilv icke kunnat 
åstadkomma full objektivitet i min skrivning. 

Det fanns dock en grupp som kanske kunnat ge insikter, men de har 
underligt nog inte ens beretts tillfälh.: att yttra sig. Ensamföriilderkommittcn 
- varför har inte de fått "Barnets rätt" ptt remiss'? Den icke objektive drar 
givetvis den slutsatsen att ensamma föräldrar som oftast är kvinnor kanske 
skulle gett en helt annan bild av verkligheten än den som bildar underlag för 
sou 1979:63. 

6 Överlämnande av barn 

6.1 Göta hoYrätt 

Med hänsyn till de samband som finns mellan å ena sidan mål om vimlnad 
och umgi\ngcsrätt samt å andra sidan mål om överlämnande av barn finner 
hovriitten. i likhet med utredningen. överviigande skiil tala för att mål om 
överlämnande av barn överförs till de allmiinna domstolarna. Hovriitten 
förutsätter därvid att erforderliga resursförstiirkningar ställs till de allmänna 
domstolarnas förfogande. 

Hovrätten tillstyrker även de föreslagna formerna för att fii till sttmd ett 
frfrilligt örerlämnande. 

Därest mål om överlämnande av barn ej liingre skall handläggas av 
liinsrätt. bör hiinvisningen i BFB 8: 14 3 st. till förvaltningsproccsslagcn 
ändras till 9 s 2 st. 4 rättshjiilpslagen. Om man inte vill ge den som har hand 
om barnet en ovillkorlig rätt till ersättning utan gå efter en skiilighetshedöm
ning, bör bestämmelsens inneh:tll direkt framgä av lagtexten. 
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6.2 Kammarrätten i Stockholm 

De nuvarande hcstämmelscrna i 21 kap. Fl3 om överlämnande av harn har 
kommit till förhållandevis sent och efter ett omsorgsfullt lagstiftningsarhete 
under medverkan av framstående experter. De avser att reglera ett 
synnerligen svårhemästrat rättsområde. som rör mycket ömtåliga mänskliga 
förhållanden. 

Kammarrätten, som har erfarenhet av tillämpningen av bestämmelserna. 
anser att dessa i allt väsentligt tillgodoser högt ställda krav på en 
ändamålsenlig reglering av rättsområdet. Kammarrätten är väl medveten om 
att det förekommer att de domstolar som har att tilliimpa reglerna misslyckas 
med att på ett tillfredsställande sätt lösa de konflikter som föreligger. Detta 
torde dock mindre bero pil brister i lagen än på svårighctsgraden av 
problemen i de hårt låsta positioner som ofta iir för handen i dessa fall. 

Redan av den orsak som har angetts nu anser kammarrätten att så pass 
betydande ändringar av gällande regler som kommitten har föreslagit inte 
bör genomföras utan starka skäl. Kammarrätten kan inte finna att sådana 
skäl har redovisats i betänkandet eller annars har gett sig till känna. Det kan 
befaras att förslagen, om de genomförs, kan medföra försämringar. 

Kommitten har föreslagit att bestämmelserna om överlämnande av barn 
skall föras över från 21 kap. FB till ett nyfl 8 kap. Som skäl anförs att, eftersom 
mål om överlämnande av barn enligt kommittens förslag skulle få nära 
anknytning till mål om vårdnad och umgängesrätt, det ter sig ändamålsenligt 
att även laghestämmclserna som rör dessa mål i möjligaste mån knyts 
ihop. 

Kammarrätten avstyrker den omdisposition som har förordats. Enligt 
förslaget skulle 7 kap., som handlar om underhållsskyldighet, komma att stå 
mellan det kapitel som rör vårdnad och det som avser överlämnande av barn. 
Den sammanknytning som har eftersträvats uppnås alltså inte. För att det 
angivna syftet skall vinnas torde reglerna om överlämnande av barn få tas 
upp som ett nytt 7 kap. och bestämmelserna om underhållsskyldighet föras 
över till 8 kap. En sådan omdisposition synes överdriven. Reglerna om 
överflyttning av harn avser typiska undantagsfall och kan därför sägas ha en 
extraordinär karaktär. Det är därför enligt kammarrättens mening inte 
onaturligt att de har sin nuvarande placering i balken. 

Utredningen har föreslagit att handläggningen av mål om överlämnande av 
barn skall föras över från de allmänna förvaltningsdomstolarna till de 
allmänna dont\·tolama. Till stöd för förslaget har inte åberopats några brister 
i det nuvarande förfarandet hos förvaltningsdomstolarna. Kommitten anser 
emellertid att det ändå finns tungt vägande skäl som talar för en överföring. 
Kammarrätten kan för sin del inte finna att de skäl som har åberopats för en 
sådan lösning har den tyngd som utredningen gör gällande. Kammarrätten 
anser i stället att goda skäl talar för att den nuvarande ordningen 
hevaras. 

Till en början bör framhållas att förvaltningsdomstolarna har erfarenhet 
även av andra måltyper som rör olika sociala frågor, inte minst barnavårds
mål. I sådana mål blir ofta fråga om bedömningar som är likartade de som 
förekommer i målen om överlämnande av barn. I särskilt hög grad gäller 
detta beträffande mål enligt 50 § barnavårdslagen ( 1960:97). Förfarandet vid 
förvaltningsdomstolarna är mindre form bundet än vid de allmänna domsto
larna. Tvärtemot vad kommitten synes förutsätta förekommer muntlig 
förhandling i stor utsträckning när mål av denna art handläggs. Även i övrigt 
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har muntlig förhandling blivit allt vanligare i förvaltningsdomstolarna. I Bilaga 3 
förvaltningsprocessen skiljs inte på förberedelse och huvudförhandling. 
I landliiggningen kan jämförelsevis smidigt anpassas efter förhallandena i det 
särskilda fallet. Ett mål kan även handliiggas utan muntlig förhandling. Detta 
kan vara ändamålsenligt eller t. o. m. nödviindigt pä grund av mttlets 
brådskande karaktiir. Förvaltningsdomstolarna, särskilt liinsriitterna. är 
också vana vid att anlita och i övrigt ha kontakt med social och 
barnpsykiatrisk expertis. exempelvis barnavårdskonsu\cnter. socialt.iiinste-
män och barnpsykiatriska kliniker m. fl. Länsrätterna har goda möjligheter 
att inom ramen för den nuvarande ordningen. med eller utan biständ av 
experter. verka för att ett frivilligt överlämnande kommer till stånd. Så sker 
också i avsevärd omfattning. Enligt vad kammarrätten har erfarit förekom-
mer det inte sällan att förlikning mellan parterna träffas i samband med 
muntlig förhandling i länsrätt. I betänkandet har uppgetts att över 40 procent 
av alla Jänsrättsärenden enligt 21 kap. FB fa 1977 avskrevs eller återkallades. 
Detta tyder på att möjligheterna att inom ramen för den nuvarande 
ordningen lösa konflikterna utan tvångsåtgiirdcr har varit ganska goda. 

Enligt kammarrättens mening finns det även efter den omorganisation av 
länsrätterna som har skett år 1979 betydande erfarenhet och annan 
sakkunskap på området inom dem. Som kommitten själv har framhtillit kan 
det också fortfarande hävdas att länsrätterna har en organisation som är väl 
anpassad för praktiska vcrkställighetsfrågor och för skyndsam handlägg
ning. 

I sammanhanget bör också framhållas att den nya socialtjiinstlagen 
kommer att medföra att förvaltningsdomstolarnas sakkunskap och erfaren
het av sociala mål viiscntligt ökar. 

Sammantaget torde erfarenheterna av mäl av sådan karaktär som är 
aktuell här redan vara och i framtiden bli avsevärt större i förvaltningsdom
stolarna än i de allmänna domstolarna. 

Vad kommitten anfört har sålunda inte övertygat kammarriitten om att de 
allmänna domstolarna med hiinsyn till processformen. särskild fackkunskap 
eller liknande är bättre skickade än förvaltningsdomstolarna att handliigga 
mål om överlämnande av barn. 

Som ett speciellt skiil för att föra över de aktuella mälen till de allmänna 
domstolarna har kommitten anfört att det i vissa fall är prlkallat att vl1rdnads
eller umgängesrättsfrågorna omprövas och att det dä skulle vara lämpligt att 
omprövningen kan företas av samma domstol som har prövat friigan om 
överlämnande. eventuellt pa initiativ av domstolen sFilY. 

Enligt kammarrättens erfarenhet är det i det stora flertalet mcil om 
överlämnande av barn inte påkallat att ompröva tidigare beslut av de 
allmänna domstolarna. När en sådan omprövning framstår som motiverad 
synes det vara tillräckligt och mest lämpligt att - i enlighet med vad som nu 
sker med stöd av 21 kap. 5 § FB-verkställighct vägras på elen grunden och att 
parten hänvisas att väcka talan hos vederbörande tingsrätt. Mi!l om 
överlämnande av barn måste i allmänhet handliiggas mycket skyndsamt. Den 
ena parten har i allmänhet intresse av att avgörandet fördröjs och försöker cH1 
vanligen utnyttja alla möjligheter att förhala målet. 

Skulle part i varje mål om överlämnande kunna yrka att frågan om v[1rdnad 
eller umgängesrätt omprövas, föreligger stor risk för att malet skulle i onödan 
kompliceras och dra ut på tiden till förfång för motparten och barnet. Detta 
gäller ii~en om domstolen i princip har möjlighet att omedelbart ogilla 
yrkandet. 
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Det ter sig vidare iiven från riittssiikerhetssynpunkt tveksamt om vårdnads- Bilaga 3 
och umgängesfrftgorna bör direkt kopplas till verkstiillighetsmftlet. Det synes 
nämligen inte onaturligt att en part kan uppfatta risken för en sådan koppling 
som en otillbörlig press på sig själv. Detta gäller siirskilt om frågan skulle tas 
upp på initiativ av domstolen själv. nägot som av part ocksä kan uppfattas 
som ett uttryck för bristande objektivitet från domstolens sida. 

Till stöd för förslaget att föra över mMen till allmän domstol åberopas 
också i betänkandet att, om fr{1gan angäende överlämnande prövas vid den 
domstol som har avgjort värdnads- och umgängcsfdgorna. bättre förutsätt
ningar skapas för enhetliga lösningar och en helhetssyn på problemen. 
Argumentet kan te sig bestickande. Förutsättningarna är emellertid ofta helt 
andra i övcrflyttningsiirendet än i det ursprungliga mälct. Omfattande ny 
utredning är vanlig. Härtill kommer att, exempelvis om vårdnadshavaren har 
bytt mantalsskrivningsort eller barnet uppehåller sig inom annan domstols 
område (jfr 8 kap. 9 §i lagförslaget). annan domstol blir behörig än den som 
ursprungligen prövade värdnadsfriigan. Även om målen handläggs vid 
samma domstol torde det vidare ofta möta organisatoriska hinder mot att de 
handläggs av samma personer. 

Kammarrätten avstyrker bestämt kommittens förslag att barnet skall. vid 
sidan om föräldrarna, kunna vara .1jä!vstii11dig part i mål om överlämnande av 
barn. Kammarrätten hänvisar i denna del till vad som anförs härom under 9 
kap. 

I det föregående har kammarrätten avstyrkt att allmän domstol skall 
handlägga mål om överlämnande av barn. Vad kommitten förordar i fråga 
om tilfrägagångssättet, när ett sådant mål har anhängiggjorts hos en tingsrätt, 
föranleder endast följande kommentarer. 

De bestämmelser som har föreslagits torde medföra att processen i vissa 
fall blir onödigt omständlig och tidsödande. Detta är i\tminstone delvis en 
följd av de processuella regler som gäller vid de allmänna domstolarna. Detta 
är betänkligt. eftersom mål om överlämnande av barn ofta måste avgöras 
mycket snabbt. Det kan t. ex. gälla fråga om en av föräldrarna skall fä 
möjlighet till umgiinge med barnet under en viss helg eller semesterpcriod, 
som är nära förestaendi:. 

Kammarrätten siitter i fr:'\ga om det verkligen behövs föreskrifter om b{1de 
uppdrag åt lämplig person att verka för att barnet skall liimnas över frivilligt 
(8 kap. 2 § lagförslaget) och förordnande av medlare (8 kap. 4 *). Det förra 
slaget av uppdrag. som har sin förebild i 21 kap. 2 § FB. har visat sig 
ändamålsenligt. 

Enligt gällande lag skall i princip verkställighet ske av beslut av allmän 
domstol om vårdnad och umgängesrätt. Verkställigheten skall emellertid 
enligt 21 kap. 4 och 5 §§ FB vägras i tre fall. nämligen l) i allmänhet om barn. 
som har nått tillräcklig mognad. motsätter sig överflyttning, 2) om 
förhftllandena uppenbart har ändrats väsentligt och det av hänsyn till barnets 
bästa är påkallat att frägan om värdnaden eller umgängesrätten omprövas, 
samt 3) om risk, som inte iir ringa, föreligger för skada på barnets kroppsliga 
eller själsliga hälsa. 

Dessa bestämmelser är enligt kammarrättens mening väl avvägda för att på 
en gång tillgodose barnets bästa och ge uttryck för den även i hithörande 
sammanhang inte oväsentliga grundsatsen att domstols beslut skall åtly
das. 

Kommitten föreslår i stället (8 kap. 5 § första stycket i lagförslaget) att 
rätten ''får" besluta att barnet skall överlämnas. "om det är förenligt med 
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barnets bästa"'. l motiven uttalas, att barnets vilja, ändrade förhällandcn och Bilaga 3 
,risk för barnets hälsa blir särskilt viktiga faktorer när riittcn prövar om 
överlämnande skall vägras. 

Kammarrätten hyser allvarliga farhågor för att den bestiimmclse som 
sålunda har föreslagits kommer att fä olyckliga följder. 

Det är ofta i det enskilda fallet mycket svårt att avgöra vad som är barnets 
bästa. Det ter sig naturligt och ofrånkomligt att man i dessa mål normalt utg<lr 
från att den domstol, som har beslutat om värdnad eller umgängesrätt, har 
grundat sitt beslut på barnets bästa (jfr 6 kap. 18 och 22 ** i lagförslaget). 
Skulle man i mål om verkställighet, som ofta måste avgöras mycket snabbt 
för att syftet inte skall förfelas, normalt behöva föranstalta om en ny grundlig 
utredning om vad som är barnets bästa, skulle detta i praktiken leda till ni1got 
som liknar en omprövning av den tidigare domen. Detta kan inte vara 
ändamålsenligt. Kommitten har tydligen inte heller tänkt sig att en sådan 
utredning genomgående skall ske (jfr s. 131 och 8 kap. 7 ~ i lagförslaget). 
Men i så fall ter sig den föreslagna bestämmelsen att rätten får besluta om 
överlämnande ''om det är förenligt med barnets bästa" missvisande. 

Beträffande frågan om vilken hänsyn som skall tas till barnets vilja uttalar 
kommitten att man enligt praxis aldrig tar hänsyn till viljeyttring från barn 
under 11-12 år. Detta är enligt kommitten ett alltför stelbent synsätt. Stor 
hänsyn bör enligt kommitten alltid tas till verkliga viljeyttringar från barn i 
frågor som rör dess personliga förhållanden. Problemet är att utröna vad 
barnet egentligen vill. 

Kammarrätten vill framhålla att det naturligtvis inte är säkert att ett litet 
barn, även om det skulle ha en mycket bestämd vilja i det aktuella fallet, 
alltid förstår sitt eget bästa. Det kan emellertid ibland, även med nuvarande 
ordning, bli fråga om att beakta viljan hos ett barn som är yngre än 11-12 år. 
Så är fallet när rätten skall bedöma om en överflyttning skulle medföra risk, 
som ej är ringa, för skada på barnets själsliga hälsa (jfr 21 kap. 5 § andra 
stycket FB). 

Kammarrätten förordar bestämt att bestämmelserna i 21 kap. 4 och 5 §§ 
FB bibehålls i sin nuvarande utformning, som ger en fast grund för 
prövningen och tillräckligt utrymme för hänsyn till barnets bästa. 

Kommitten föreslår den betydelsefulla ändringen i förhållande till 
gällande rätt att polishämtning aldrig skall få ske för att verkställa beslut om 
umgängesrätt och att, när det gäller överlämnande av barn till vårdnadsha
vare, hämtning skall få förekomma endast i sådana undantagsfall, där barnet 
riskerar att lida skada där det vistas. Kommitten förklarar att den i princip vill 
avskaffa hämtning som tvångsmedel. Som skäl anförs att, även om fallen är få 
till antalet, hämtning innebär en ingripande åtgärd och att de fall som 
förekommer väcker stor uppståndelse, inte minst i massmedia. Vidare tar 
enligt betänkandet barn skada av en sådan upplevelse som en tvångsöver
föring innebär. 

Kammarrätten anser att kommitten har en oriktig föreställning om 
verkligheten i aktuellt hänseende. Antalet polishämtningar eller försök till 
sådana är mycket litet. Bara i sällsynta undantagsfall torde därvid förekom
ma sådan uppståndelse som utredningen talar om. Utredningen synes ha 
förbisett att det också förekommer polishämtningar som sker lugnt och utan 
dramatik. I en del fall leder ett beslut om hämtning till att den som har barnet 
ger upp sitt motstånd och lämnar ifrån sig barnet, innan hämtningsförrätt
ningen kommer till stånd. Ibland avbryts ett försök till hämtning i ett tidigt 
skede. 
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Som en utväg att lösa problemet när den som har föräldraansvaret vägrar Bilaga 3 
att medverka till att umgänge kommer till stii.nd och vitcshot inte hjälper 
pekar utredningen på möjligheten att ompröva vårdnadsfrågan. Kammar-
riitten håller före att denna utviig inte är framkomlig i flertalet fall. Den 
umgängcsberiittigadc torde nämligen ofta antingen sakna möjlighet eller 
vara mindre lämplig att överta vårdnaden. Hur skall för övrigt ett eventuellt 
beslut om överflyttning av vårdnaden till den umgängsberättigade kunna 
verkställas. om vite inte hjiilper och polishämtning ej för ske? 

För fall då fr{tga iir om överHimnande av barn till vårdnadshavaren och vite 
inte ger effekt har kommitten över huvud taget inte anvisat någon utväg. Hiir 
bortses från s[tdana sällsynta undantagsfall som då barnet riskerar att lida 
skada där det vistas. I sådana situationer skall nämligen enligt förslaget 
hämtning fä äga rum. 

Kammarrätten anser att kommittens förslag. som innebär att möjligheten 
till polishämtning niistan helt avskaffas. inger allvarliga betänkligheter. 
Erfarenheten visar att det redan med nuvarande bestämmelser ofta är 
mycket svårt att förmå en tredskande part att liimna över ett barn till 
vårdnadshavaren eller till den som har rätt till umgiinge med barnet. Den som 
faktiskt har barnet hos sig och som därmed lätt kan påverka dess inställning 
har alltid ett betydande övertag i konflikten. Detta gäller även om 
vederbörande obehörigen har tillägnat sig eller behållit barnet. Ett 
vitesföreläggande iir ofta verkningslöst. I en sådan situation får man antingen 
kasta yxan i sjön och medge samhällets oförmäga att lösa konflikten eller 
också måste effektivare tv{mgsmedel finnas att tillgä. Om - såsom nu 
vanligen sker - polishämtning används med stor försiktighet och endast när 
inga andra möjligheter återstår. kan den vara ändamålsenlig. Man bör inte 
bortse från att ibland blotta vetskapen om att barnet kan hiimtas av polisen 
kan vara tillräckligt för att en tredskande part skall ge upp sitt motstånd. 

Kammarrätten iir emellertid väl medveten om att en polishämtning någon 
gång kan få ett olyckligt förlopp och att barnet då kan lida skada. Detta torde 
dock endast hända i sällsynta undantagsfall. Om emellertid möjligheten att 
som en sista utväg tillgripa polishämtning inte längre skulle stä till buds. 
111{1sta man riikna med att det blir mycket svårare eller i m{mga fall t. o. m. 
omöjligt att skydda barn mot att föräldrar och andra egenmiiktigt åsidosätter 
barnets riitt och intresse av att vistas hos den som har befunnits lämpligast 
som v{1rdnadshavarc likaväl som att umgås med håda sina föräldrar. 

Man fo.r också vara medveten om att den som har barnet hos sig ofta har en 
så svag ekonomisk situation att ett viteshot blir meningslöst. något som 
vederbörande många gånger torde vara väl medveten om. 

I denna del vill kammarriitten ytterligare anföra att det enligt dess mening 
skulle vara olyckligt om Sverige inte kan ansluta sig till den konvention om 
erkännande och verkställighet av domar och beslut rörande vårdnad och 
umgängesrätt som har utarbetats inom Europarådet (bet. s. 130). 

Vid en samlad bedömning finner kammarrätten att barnet tillgodoses bäst 
om den nuvarande möjlighete1i till polishiimtning bevaras. 

Kammarriitten vill i sammanhanget erinra om att enligt australisk lag en 
domstol kan föreliigga part att efterkomma rättens heslut vid vite inte endast i 
pengar utan även i form av fängelse. Det iir möjligt att ett sådant tvångsmedel 
oeksi1 hos oss skulle kunna vara ändamålsenligt. 

Oavsett vilket eller vilka tv{mgsmedel som i framtiden kommer att finnas i 
mal om överliimnandc av barn kan man utg{1 friln att vite kommer att vara det 
som vanligast förekommer. Det iir därför angeläget att vitet görs så effektivt 
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som möjligt. Under de år som kammarriitten har handlagt m~ll om Bilaga 3 
överlämnande av barn har domstolen emellertid kunnat konstatera vissa 
brister i detta hänseende. 

Kommitten har pekat pä att endast L'tt ringa antal av de förelagda vitena 
döms ut. Kammarrätten har anledning förmoda att orsaken till detta 
förh{11lande ofta är att elen som har sökt verkställighL'tcn inte förstär att det 
ankommer pä honom själv att hos länsrätten yrka att vitet skall dömas ut. Det 
synes därför ändamalsenligt att föreskrift om vad som gäller tas in i lagtexten 
och kanske ocksa att erinran hiirom görs i vitesföreläggandet. 

Kammarrätten har ocksä fått kännedom om fall där utdömt vitesbelopp 
fortfarande lang tid efter utdömandet ännu inte har drivits in. Kammarrätten 
har inte undersökt saken men håller för sannolikt att s[!dan eftersliipning med 
indrivningen inte är ovanlig. Detta bidrar till att minska betydelsen av vitet 
som påtryckningsmedel. Det kan diirför finnas skäl att iiverviiga om inte 
föreskrifter bör meddelas av innebörd att viten av aktuellt slag skall indrivas 
med förtur. 

Oberoende av arten av tvfmgsåtgärd kan det ofta vara lämpligt och ibland 
nödvändigt att det. i samband med förordnande om att barn skall 
överlämnas, tillses att överlämnandet sker under medverkan av en lämplig 
person eller institution som mellanhand. Som sådan kan anlitas t. ex. en 
släkting. en socialtjänsteman eller en barnpsykiatrisk klinik. Säclana 
mellanhänder har hittills anlitats utan uttryckligt författningsstöd (jfr dock 21 
kap. 3 § andra stycket FB och 8 kap. 6 § andra stycket i lagförslaget). 
Kammarrätten föreslår att en bestämmelse tas in i lagtexten. 

Klagotid vid fullföljd av talan mot dom om överlämnande av barn 

Enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall besvär över beslut av 
länsrätt ha kommit in till kammarriitten inom tre veckor friln den dag då 
klaganden fick del av länsrättens dom. Kammarrätten. som i det föregäcnde 
har förordat att mål om överlämnande av barn även i fortsättningen skall 
handläggas av förvaltningsdomstol. sätter i fdga om inte besvärstiden bör 
förkortas. förslagsvis till en vecka. Till stöd härför vill kammarrätten 
anföra. 

Av 21 kap. 12 * FB följer att huvudregeln i frclga om beslut angaende 
överlämnande av barn är att beslutet inte länder till cfterriittclse förriin det 
har vunnit laga kraft. Länsrätten kan dock förordna att beslutet skall liinda 
till omedelbar efterrättelse. Denna princip infördes genom en lagändring 
1976 (prop. 1975/76: 170 s. 154 f. jfr JO:s iimhetsberättclsc 1975 s.215 ff). En 
liknande bestiimmelse har intagits i 8 kap. 15 * i kommittens förslag. 
Kammarrätten finner att bestämmelsen är liimplig. Vissa prohlem i samband 
med den praktiska tillämpningen har emellertid gett sig till kiinna och synes 
ha lett till att huvudregeln sällan tillämpas i praktiken. Liinsriitterna utnyttjar 
nämligen nästan alltid möjligheten att förordna att beslut om överflyttning 
skall lända till omedelhar efterrättelse. 

Bakgrunden till detta torde vara att. niir länsriitten förelägger nilgon vid 
vite att överlämna ett barn. domstolen också bestiimmcr viss tid dit 
överliinmandet skall ske. Om beslutet inte skall giilla förrän det har vunnit 
laga kraft. kan tidpunkten för övcrWmnandet aldrig siittas tidigare iin tre 
veckor efter det att beslutet kan beräknas ha delgetts med den som skall 
lämna över barnet. Om länsriitten lägger fast en tidigare dag, kan niimligen 
beslutet bli utan verkan. Ofta. siirskilt niir fr{1ga är om umgiingesriitt, kan 
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man inte dröja sä Hinge med iiverlämnandet utan rättsförlust för sökan- Bilaga 3 
den. 

En kortare besviirstid skulle kunna vara en lösning. Det skulle då oeksii 
finnas mindre möjligheter för sökandens motpart att förhala ärendet, fä vara 
att han alltid kan fördröja att beslutet vinner laga kraft genom att överklaga 
det. Kammarrätten har emellertid dä möjlighet att. om inte besviiren 
omedelbart avsl[1s, antingen interimistiskt" förordna att länsrättens beslut 
skall Hinda till efterriittelse omedelbart eller oeksit i sin dom bestämma ny tid 
för överHimnandet. 

Kammarrätten iir väl medveten om att vad domstolen har föreslagit här 
inte ligger i linje med de önskemål som från tid till annan ger sig till kiinna om 
enhetliga fullföljdstider. Fr:'tga är emellertid om mäl av s{t speeiell natur att en 
särlösning knappast bcl1över inge ni1gra allvarliga betiinkligheter. 

Om elen föreslagna författningstexten: 

8 kap. flarn- och föriildral>alken 

Enligt motiven till 5 * skall polishiimtning endast fä förekomma i sådana 
undantagsfall där "'barnet riskerar att lida skada diir det vistas" (s. 129. jfr 
s. 173). Vad som sålunda har uttalats låter sig inte förena med lagtexten. 
enligt vilken rätten får besluta om polishämtning, när överlämnande har 
begiirts av den som har vardnaden om "det anses p{1kallat med hänsyn till 
barnets bästa". I sak föredrar kammarrätten. som dock i första hand har 
avstyrkt elen inskriinkning av institutet hämtning som kommitten har 
förordat, den lösning som lagtexten ger uttryck för. Det kan nämligen många 
gånger vara angeliiget med hänsyn till barnets biista att det for komma till den 
förälder som av domstol har befunnits mest liimpad som vårdnadshavare. 
även om barnet inte riskerar att lida skada hos den andre. 

Lag om ändring i riittshjiilpslagen (1972:429) 

49 * 
Med hänsyn till ärendets bri\clskande natur bör yttrande från socialniimnd 

ej inhämtas i m;ll om verkstillighet enligt 8 kap. i förslaget till barn- och 
föräldrabalk. 

Förordning om tilliimpningen ar 8 kap. barn- och föriildrabalkr:n 

i Il § bör anviindas verbet "'verkstiilla .. i stiillet för "'genomföra ... 
Enligt kammarriittens mening iir det i de fall som regleras i /6 §att föredra 

att underriittclseskyldighcten ligger pä den domstoldiir m<ilet iir anhängigt i 
stiillet för att uppgiften faller pä vederbiirande tingsriitt. 

6.3 Stockholms tingsrätt 

Tin,!!sriitten bitriider förslagen att i BFH införa uttrycket ö1•erlii11111a11de 
istiillet för överflyttande samt att utmönstra ordet verkstiillighet. allt i syfte 
att nedtona betydelsen av de exekutionsriittsliga momenten 1 regelsystc
met. 
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Tingsrätten delar vidare utredningens uppfattning att ett flams /Jästa måste Bilaga 3 
kunna prioriteras framför ett föriildraintrcsse även om detta har stöd i ett 
beslut av myndighet. Detta fordrar uppenbarligen en ändring av nuvarande 
lagstiftning. De förslag som utredningen framfört i sfidant syfte biträdes i 
huvudsak av tingsrätten. Möjligheten att tillgripa hämtning 1·id 1·erk.\'/ällighe1 
av beslut om umgänge hör dock bevaras om barnets biista p{1kallar det eller 
om eljest synnerliga skäl föreligger. 

Tingsriittcn kan - niir det gäller 1•itesförclägganilen - inte undgf1 att 
redovisa de erfarenheter rätten gjort bt:träffande sådana förelägganden inom 
andra områden av familjerätten. Tingsrätten har funnit att tvtmgsmecllet vite 
ofta saknar verkan; en tredskande part låter sig sällan pt1verkas av viten. som 
efter hand kan nå betydande belopp och ofta inte kan indrivas. För s{1dana 
fall av tredska har utredningen hänvisat till att följden kan hli en omprövning 
av föräldraansvaret. Detta låter sig sägas men situationen kan i sfidana fall 
vara elen, att den som begär verkställighet av umgfö1gesrättsbeslutet inte har 
möjlighet att överta föräldraansvaret. 

När det gäller ö1•erlämnande av /Jam till den som - ofta efter vidlyftig 
utredning- av domstol i dom anförtrotts föräldraanwaret finner tingsrätten 
det nödvändigt att hämtningsbeslut skall kunna meddelas iiven i andra fall än 
"när barnet riskerar att lida skada där det vistas" (s. 129 i betiinkandct). 

Vad angår förslaget att frågor om överlämnande av barn i fortsättningen 
skall handläggas av allmän domstol gi)r tingsrätten följande \'ledömning. 

Tingsrätten anser ej att tillräckligt vägande skäl för en sådan reform 
framkommit. Väl kan sägas att de allmänna domstolarna har stor erfarenhet 
av problemställningar rörande föräldraansvar och umgängesriitt. De all
männa domstolarnas inriktning är emellertid här primärt en annan iin de 
verkställande myndigheternas. I mål om föräldraansvar och umgängesrätt 
åligger det domstolen att så långt det är möjligt söka förmå parterna att med 
hänsyn till barnets bästa träffa överenskommelse i tvistiga frågor. Först om så 
ej kan ske har domstolen - ofta med stöd av yttrande från sociala 
myndigheter - att utröna förutsättningarna för och utforma ett beslut som i 
mesta mån gagnar parternas och barnets intressen och som har förutsätt
ningar att kunna tillämpas utan att verkställande myndigheter skall behöva 
kopplas in. 

Tingsrätten finner det principiellt oliimpligt att samma domstol. som allts{1 
i första hand sökt förena parterna eller. om s[t ej kunnat ske. fattat ett beslut 
som så långt som möjligt tillgodoser de inblandades intressen. skall ha att 
inga i en ny prövning utan att förhållandena ändrats p;I annat siitt än att n[1gon 
av parterna vägrat medverka i enlighet med vad domstolen föreskrivit. 

De problemstiillningar som uppkommer p{1 verkstiillighetsstadiet är i 
allmänhet också helt väscnskilda frän de underriitterna har erfarenhet av. 
och ett förfarande som är direkt inriktat på verkstiillighet skiljer sig viisentligt 
från de allmänna domstolarnas. Varken dessas organisation eller arbdsru
tiner är anpassade för sådana frågor och en omstrukturering hiirvidlag torde 
bli både komplicerad och kostsam. 

Utredningen menar att om de allmänna domstolarna gjordes till beslutan
de organ i fråga om överlämnande av barn skulle denna verksamhet 
frikopplas frän det exekutiva förfarandet. Tingsriitten ställer sig fd1gande 
inför detta påstående. Sa länge det gäller att tillämpa ett redan fattat be~lut. 
måste de exekutiva momenten bli de grundliiggande. oa\'sett \'ilken 
myndighet som handlägger frågan och oavsett om i prö\'ningcn finns inslag av 
skälighetsbedömning och medling. 
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Sammanfattningsvis anser tingsriitten alltsi1 att frtigor om iiverWmnande av Bilaga 3 
barn iiven fortsättningsvis bör handläggas av Wnsriitterna som första instans. 
Dessa har som utredningen anfört en organisation som är viil anpassad för 
praktiska verkstiillighetsfriigor och för skyndsam handliiggning. Erfarenhet 
av problemstiillningar, som rör foriiklraansvar och umgiingesriitt. torde inte 
saknas hos domare i Hinsrätt och arbetsrutiner i fr{1ga om handliiggning av 
mål rörande överlämnande av barn torde - i den män de inte redan föreligger 
- lika liitt kunna utvecklas av liinsriittsdomare som a\' domare vid tk 
allmänna underrätterna. 

Man kan överviiga om det vore li"impligt att iippna möjlighet för hinsriitt att 
niir stt anses påkallat överliimna ett iirende till allmiin domstol för 
omprövning av föräldraansvaret eller utformningen a\· umgängesriitten. 

6.4 Malmö tingsrätt 

Under denna rubrik behandlar utredningen till att börja med fr!igan om 
vilken myndighet som skall vara beslutande i mill om överliimnande och 
föresl[1r att fortsättningsvis de al/111ä1111a domstolama skall handliigga dessa 
mät. Tingsriitten ansluter sig till utredningens bedömningar i detta avseende 
och tillstyrker förslaget, dock under den absoluta förutsiittningen att 
nödviindig personalförstiirkning kommer till sttmd. Vad hiircfter ang{ir sjiilva 
sakfrågan om överlämnande vill tingsriitten till att börja med citera vad som 
anföres i betiinkandet på s. 1L7 nederst: "Enligt vär uppfattning bör även 
fortsättnings\'is utgtmgspunkten vara att domstols dom eller beslut angående 
föräldraansvar eller umgängesrätt bör efterlevas.'' 

Detta uttalande skulle kunna förstås så. att een angivna principen enligt 
utredningens mening i och för sig kan diskuteras. Denna tolkning framstår 
emellertid som så egendomlig att den inte kan vara riktig. Om kravet pä 
efterlevnad av domstolsavgöranden efterges bortfaller ju rimligen hela 
meningen med processer i mt1l av detta slag: fältet iir då fritt för den 
hiinsynslösaste. uthålligaste eller mest egenrättfärdiga av parterna att 
bestämma över barnet. 

I ett drdnadsmfll prövas tvistefri1gan omsorgsfullt och med skiirskädande 
av alla tänkbara aspekter, givetvis oeks;i den att domen skall kunna 
verkstiillas. Dormtolen li1ter företa omfattande utredningar och målet 
passerar m[ihiinda flera instanser innan domen. som skall grundas pii barnets 
bästa. slutligen meddelas. Diirmed iir saken avgjord. och m~1ste vara det. om 
domstolsprövningen överhuvud skall ha någon mening. Det m<'iste vara 
sjiilvklart att avgörandet respekteras. och cbri ligger ocks{1 att det inte annat 
än i undantagsfall skall kunna omprövas i en ny process angi1ende 
verkställighet. Denna process for inte heller i realiteten bli en upprepning av 
själva viirdnadsmälct med titgärder för frivilligt överlämnade. förberedelser. 
huvudförhandling och möjlighet att överklaga i alla instanser. Framför allt 
barnet m<iste pli1gas och fara illa av ytterligare L'tt utdraget förfarande. Om 
bedömningsgrunden skulle vara densamma som i det tidigare mt1lct- barnets 
biista - kommer det dessutum att i <Hskilliga fall bli fr[1ga om en dubbel 
prövning av samma sak. n(1got som förefaller meningsliist. Niir fr{1gan om 
överliimnande avgjorts mi1ste beslutet kunna verkst;illas effektivt och utan 
driijsmitl. Endast under dessa förutsiittning<ir kan utrymmet för godtycke och 
fiirhalningstaktik fr<in parternas sida begriinsas och intresset att tillgodose 
barnets biista skyddas pii ett acceptabelt siitt. 

Av det sagda torde framgi\ att tingsriitten tar avsti1nd bi1de frän de 
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viirderingar som ligger bakom utredningens förslag om iJ1·cr/ii111nande och Bilaga 3 
från förslaget som si\dant. Tingsriitti:n är emellertid inte omedveten om att 
det kan förekomma fall diir beslut eller domar i vårdnadsm[1l inte bör 
verkstiillas; det giiller m~1hiincla friimst i vissa fall niir barnet självt bestiimt 
mntsiitter sig dd och när verksHillighet begiirs ltmg tid efter avgörandet. 
Enligt tingsriittcns uppfattning hör emellertid presumtionen vara stark för att 
dylika avgöranden skall verkstiillas. Mål om i.iverliimnanck borde ocksft 
enligt tvingande processuella bestämmelser handliiggas skyndsamt och 
normalt kunna avgöras av ensamdomare. Beslutet om överliimnandc bör 
verkställas utan driijsmal och hiimtning biir diirvid omedelbart kunna 
komma ifr~iga om vitesföreliiggande bedöms bli verkningslöst. Tingsrätten 
tvivlar p[1 att en hiimtningsförriittning. om den utföres snabbt och pft ett sä 
skonsamt siitt som möjligt. i och för sig bchiiver vara till skada för barnet. Att 
representanter för massmedia vid vissa tillfällen upptriitt mindre ansvarsfullt 
i ~ambaml med hämtningsförriittningar är i och för sig mycket beklagligt. 
Sitdant kan dock inte antas komma att bli regel. 

Pil grund av vad nu sagts avstyrker tingsriittcn utredningens förslag i denna 
del utom såvitt avser överförandet av handliiggningen till allmän domstol. 

6.5 Länsrätten i Stockholms län 

Beslutande myndighet 
Enligt regeringens proposition 1979180: I med förslag till lag med särskilda 

bestämmelser om värd av unga skall vård beredas den unge om brister i 
omsorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet medför fara för 
hans hiilsa eller utveckling. Beslut om sådan vi·1rd skall meddelas av 
liinsriitten efter ansökan av socialnämnden. 

Länsriitten har för niirvarande i samhiillsvårdsm<11 att bedöma om barn 
bd1andlas ra siidant siitt att dess krorrsliga eller sjiilsliga hiilsa utsiitts för 
fara eller om tkss utveckling äventyras pt1 grund av fostrares olämplighet som 
fostrare eller bristande förmaga att fostra barnet. Motsvarande bedömning 
kommer liinsriitten att fä göra om den föreslagna lagstiftningen träder i kraft. 
Liinsriittsdomare har s{tledes i motsats till domare vid allmiin domstol stor 
erfarenhet av vad som iir och kan vara skadligt för barn i nu berörda 
hänseende. Visserligen har domare i allmän domstol att i vårdnadstvister ta 
himsyn till barnets biista men i det stora flertalet av dessa mitl iir frågan vem 
av föriildrarna som iir bäst lämpad att ta hand om barnen. 

I mål angående iivcrflyttning av barn iir fdgan om eventuella risker för 
barnets hiilsa och utveckling av den allra största betydelse. Länsrätten anser 
diirför att det skulle vara mvcket olyckligt att inte ta till vara den erfarenhet 
som domare vid Hinsriitt har och iiven i fortsiittningen synes komma att fä vid 
handliiggning av sarnhiillsvi"1rdsm{1I. 13ctriiffande liinsriittsdomares erfaren
het av miil ang:iende överflvttning av barn se nedan under rubriken 
Fiirhandling inför domstol och förhandlingens syfte. 

Vidare vill Hinsriitten p;'ipeka att utbrytningen av liinsriitt fritn Hinsstyrclse 
inte s;isom utrcdningen piisti1r pa n{1got siitt fiirsvi"trat L'ller minskat kontakten 
nwd socialkonsulenterna. Exempelvis infordrar liinsriitt yttrande fr(1n dessa i 
ett stort antal samhiillsvtmls- och nykterhetsv{irdsm{tl samt även i mal 
angiknde överflyttning av barn och vid muntlig förhandling i s{1dana mal 
fiirckommL'r det att s<lL'ialkonsuknt clt·llar. Dt>nna :mli1:1s iivcn for uppdrag 
som s. k. medlare dlcr fiir att liimna forsla!! p;'1 fiir s;·1dant uppdra!! liimplig 
person. Socialkonsulents niirvaro vid muntlig förhandling i länsrätt under-



Prop. 1981/82:168 251 

lättas av att socialkonsulenterna och liinsrätt finns i samma kommun. Där så Bilaga 3 
ej iir fallet skulle allmän domstol få nöja sig med skriftligt yttrande vilket 
måste anses vara en brist. 

Slutligen kan Hinsriitten inte hiilla med utredningen dt1 den p[1st;°1r att 
handliiggningcn av ifrågavarande mitl ligger mer i linje med ek allmiinna 
domstolarnas arbL'tsrutin än Wnsriitternas. Vid liinsriitten i Stock.holms Hin 
förekommer muntliga förhandlingar ,·arje arbetsdag p;1 den avdelning som 
handlägger enbart andra m(tl iin skattem~1l. Genom handliiggning av i första 
hand samhällsv;lrdsmtil iir länsriittsdomare viil förtrogen med muntliga 
förhandlingar och deras erfarL'nhet av att höra s;\dana sakkunniga som 
exempelvis psykolog och psykiater torde vara viil si1 stor som domares vid 
allmän domstol med häm;yn till att just denna typ av expertis ofta anlitas i 
samhiillsvårdsmitlcn. 

Med hänsyn till vad nu sagts anser Wnsriitten att beslutande myndighet niir 
det gäller mM angtlende överflyttning av barn alltjiimt biir vara Hinsriitt. 

Atgärder för frivilligt iivcrlämnande 
Länsriitten har inte nt1got att erinra mot utredningens förslag denna 

del. 

Förhandling inför domstol och förhandlingens syfte 
I los liinsrätt förekommer inte institutet förberedelse. Fiirvaltningspro

cesslagen liigger emellertid inte ni1got hinder i vägen för länsriitt att kalla till 
en förben:delsc och i m{1l angaende överflyttning av barn förekommer ofta 
ett förfarande som kan liknas vid förberedd se. Det är sitledes vanligt att 
miilet efter liinsriHtcns första sammantriide - sedan ordföranden redogjort 
för aktuella bestämmelser och informerat sig om parternas st(mdpunkter 
samt parterna beretts tillfälle att enskilt. i fi\rekommande fall med bitriide av 
sina ombud. diskutera en frivillig överenskommelse - förklaras vilande för 
att avvakta utfallet av en träffad iiverenskommelse. Syftet med muntlig 
förhandling i liinsriitt är in!t', snm utredningen felaktigt pi\sti1r p{1 s. 122. att 
då fatta beslut om verkstiillighet och tvängsmedel. I .iinsriitten hiinvisar till 9 ~ 
förvaltningsprocesslagen vari stadgas att förfarandet i liinsriitt iir skriftligt 
men att i handläggningen ft1r ing{1 muntlig förhandling betriiffande viss fdga. 
när det kan antas vara till fördel för utredningen. Ett stort antal mitl varom nu 
iir fråga kan efter det första sammantriidet i liinsriitt avskrivas sedan parterna 
triiffat en frivillig överenskommelse och sökanden ilterkallat sin ansiikan. 
Vid niimnda sammantriide vet länsriittsdornare av egen erfarenhet frim 
tidigare mål att han mi1ste kunna anpassa sig smidigt till situationen oeh iiven 
före parternas enskilda samtal kunna med auktoritet styra parterna mot 
mitlet med förhandlingen. Liinsriitten delar s{1lunda utredningens i1sikter om 
vad som biir vara syfll't med förhandlingen och anser att dL't IHls liinsriittcrna 
redan har utvecklats en iindarmilscnlig rutin för si1dana sammantriiden. Det 
finns s;ilunda ingen anledning att iindra p;·i förfarandet i liinsriitt. I detta 
sammanhang vill liinsrätkn beklaga att i utredningen ej har deltagit n;'1gon 
som har erfarenhet av fiirfarandet i förvaltningsdomstol. 

Siirskild medling 
Liinsriittcn delar utredningens uppfattning att det iir ilnshiirt och 

efterstrii\·:111S1·iirt :1tt fiiriildr:1rna sbll kunna fo miijlighet att lösa frt1gan om 
överflyttning av barn genom frivillig ii,·erenskummelsL· parterna emellan. 
Liinsriittcn ansn emellertid tnits detta inte att utredningens förslag om 
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medlare i det stadium av måkts handliiggning snm utredningen föresl[1r är Bilaga 3 
ändamålsenligt. Medlingsuppdrag bör kunna liimnas i ett tidigare skede av 
målets handläggning. Länsriitten föreslår därför att det övervägs om inte 
sådant uppdrag skulle kunna lämnas person som domstolen förordnat att 
verka för ett frivilligt överlämnande. Denna person tillhör oftast samma 
yrkeskategorier som utredningen föreslär skall anlitas för medlingsuppdrag. 
Under st1dana förhållanden skulle medlaren i sin redogiirelse till domstolen 
iiven kunna redogöra för sitt medlingsuppdrag samt parternas ståndpunkter 
om medlingen inte lyckats. Pt1 sf1 sätt skulle domstolen fö ett mer fullstiindigt 
material att grunda sin dom pil. UinsrlHten anser oeksä att mec\lar.::n hör 
kunna anförtros uppgiften att utröna barnets vilja. i förekommande fall efter 
att ha hört barnets kontaktman. 

Tdngsmedel 
Liinsriitten delar utredningens uppfattning att verkställighet av ett beslut 

nm överliimnande av barn till fiiriildraansvarig skall kunna ske genom att 
barnet hiimtas genllm polismyndighetens försorg. Utrednin!,!ens förslag till 
lagtext, vari anges att domstolen skall grunda sin dom på vad som iir förenligt 
med barnets bästa förordas. Däremot kan liinsriitten inte instämma i vad 
utredningen säger i specialmotiveringen till denna paragraf, n[imligcn att 
hämtning endast för anviindas niir barnet riskerar att ta skada om det 
fortsiitter att vara i den miljö diir det befinner sig. Det milste viil iincb 
förekomma även andra fall cHir det iir förenligt med /Jamets bästa att tillgripa 
hiim tni ngsförfaranckt. 

Länqätten ställer sig mycket tveksam till att hiimtning enligt förslaget inte 
skall fo tillgripas i umgiingesfallen. Visserligen anviinds detta tvimgsmedel nu 
siillan men dess blotta existens har med största sannolikhet stor betydelse för 
att fä part att ställa sig även ett vitesföreläggande till dtcrriittclse. Uinsriitten 
anser det vara sä viktigt för ett barn att få umgt1s även med den föriilder som 
ink har föräldraansvar för barnet att regler om hämtning inte kan undvaras i 
umgiingesfallen. Behålls möjligheten till hiimtning iiven i umgiingesfalkn 
underliittas iiven Sveriges anslutning till den konvention om erkiinnande och 
verkställighet av domar och beslut rörande vårdnad och umgiingesriitt som 
Europaradet nu häller pä att utarbeta. 

Förnyad prövning av föriildraansvar eller umgiingesrätt 
Uinsriitten förordar - med hänsyn till sin inst:illning ang{1ende beslutande 

myndighet i frågor t)lll överliimnandc av barn - att nuvarande regel i 21 kap. 
5 ~ föriildrabalken om hinder för verkställighet pii grund av viisentligt 
ändrade fiirhällanden skall vara kvar oföriindracl. 

Uinsrätten anser inte att domstol ex. officio bör kunna pröva fr11ga om 
överflyttning av föräldraansvar i de fall part med sådant ansvar viigrar 
motpart umgängesriitt. Part som vägrar motpart umgiingesriitt kan - om 
utredningens förslag godtas - komma i ni"igot som liknar en utpressningssi
tuatinn. Han får d!1 ta med i beriikningen att domstolen p{1 eget initiativ kan 
beröva honom förföclraamvaret om han - enligt domstolens mening - ej har 
goda grunder för sin viigran att ge motparten tillfiille att umgi1s med barnet. 
Det blir över huvud taget vara helt andra faktorer iin viigrat umgiinge som 
skall lig!,!a till grund för ett beslut om iindrat föriildraansvar. 
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6.6 Länsrätten i Göteborgs och Bohus län 

Länsrätten ansluter sig till tanken att harnets biista maste vara ledstjärnan 
vid bedömning av fråga om överlämnande av barn skall fä ske. Barnets 
intresse måste alltid väga tyngst. Man måste dock se till att barnets riitt inte 
överbetonas. 

Beslutande myndighet 
Länsrättcn anser att de skiil som utredningen anför för att mål om 

överlämnande av barn skall flyttas över från länsrätt till tingsrätt inte är 
övertygande. Den omorganisation av länsdomstolarna som skedde den I juli 
1979 innebar inte alls några betydande förändringar i Hinsriittcns sätt att 
handlägga mål av detta slag. Målen handläggs i samma ordning som tidigare. 
Den tidigare länsrätten var i sig en helt sjiilvständig domstol. iivcn om den 
formellt tillhörde länsstyrelsens organisation. Möj lighcten att samarbeta 
med barnavards- och soeialvårdskonsulenterna har inte försämrats. Länsrät
ten har - som utredningen oeksil konstaterar - en organisation som iir väl 
anpassad för praktiska verkställighctsfrågor och för skyndsam handläggning. 
Länsrättsdomarens erfarenhet fdm handläggning av mfil om omhänderta
gande av barn för samhällsvård är värdefull vid bedömning av fr[1gor om 
överlämnande av barn. Länsrätterna har ofta kontakt med de sociala 
nämnderna även i andra sammanhang. Utredningen framh(1ller att domar
personalen vid underrätterna har stor erfarenhet av och rutin på muntliga 
förhandlingar, vari kan ingå bl. a. medling och hörande av sakkunnig 
expertis. Det är i och för sig riktigt att underrättsdomaren har den rikare 
erfarenheten när det gäller muntlig·a förhandlingar. St°tdan erfarenhet saknar 
emellertid inte heller länsrättsdomaren. Det förekommer muntliga förhand
lingar vid praktiskt taget varje sammanträde med nämnd för avgörande av 
förvaltningsmål, dvs. i allmänhet barnavårdsmål, mål om överlämnande av 
barn. nyktcrhetsvårdsmål och körkortsmltl. Vid länsrätten i Göteborg hålls i 
regel två sådana sammanträden varje vecka. Ett skäl som kan tala för att 
målen förs över till tingsrätt är att det inte siillan är påkallat att 
förtildraansvaret eller utformningen av umgängesriittcn tas upp till ompröv
ning i stället för att överlä.mnande äger rum. Det har i praktiken visat sig att 
besluten om umgängesrätt inte så sällan har varit utformade p:J ett sådant sätt 
att det har försvårat verkställigheten av heslutet. Det har förekommit att 
länsrättcn gjort vissa mindre jämkningar i umgängesrätten för att kunna hitta 
en lämplig lösning av frågan. Liinsrätten delar därför uppfattningen att det 
kan vara påkallat att ompröva föräldraansvaret och umgängesrätten i 
samband med mål om överlämnande av barn. Länsrätten anser emellertid 
inte att slutsatsen av detta resonemang nödvändigtvis måste vara att målen 
flyttas över till tingsrätt. Det kan vara lika naturligt att länsrätten, som är en 
allmän förvaltningsdomstol, ges hefogenhet att i vissa situationer ompröva 
föräldraansvaret eller utformningen av umgängesrätten. Liinsrättsdomarcn, 
som besitter en inte föraktlig erfarenhet av att handlägga mål som berör 
sociala problemställningar. borde vara väl skickad för en sådan uppgift. 
Länsrättcn vill i detta sammanhang gii ett steg längre och ifrågasätta om inte 
sådana mål om förändring av föräldraansvar och mål om umgängesrätt, som 
inte har direkt samband med en skillnadsproeess. borde kunna handläggas av 
länsrätt. En sådan lösning skulle ligga viil i linje med utredningens förslag att 
frågan om föräldraansvaret ·inte automatiskt skall prövas i mål om 
äktenskapsskillnad. Länsrättcn anser diirför att de tankar som här har förts 

Bilaga 3 
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fram allvarligt bör överviigas. Det skulle oeksil bidra till att stiirka liinsriittL'ns Bilaga 3 
stiillning som en allmän förvaltningsdomstol. Utredningens förslag verkar i 
motsatt riktning. - Om utredningens förslag skulle genomföras kommer 
personalbesparingen på liinsriittssidan att vara klart marginell. 

Åtgärder för frivilligt överliimnandc 
Vad utredningen anför om förordnande av företriidarc för socialtjänsten 

och om förhandling inför domstol kan länsriitten i allt väsentligt ansluta sig 
till. Förhandlingsformcrna går alldeles utmiirkt att tillämpa iivcn i länsriitt. 
I .iinsrätten anser att det är särskilt angeläget att parterna ges tillfälle att 
träffas och diskutera igenom de problem som har uppstätt kring umgänges
rätten innan målet tas upp till avgörande. Uinsrätten vill i detta sammanhang: 
framhålla att den muntliga förhandlingen i länsrätt, vilken inte har karaktär 
av huvudförhandling utan iir ett inslag i en i iivrig:t skriftlig process. mycket 
väl kan sluta i att parkrna blir ense. 

Förordnande om överlämnande av b;irn 
Länsrätten delar i huvudsak utredningens synpunkter i detta avsnitt. 

Länsrätten vill emellertid när det gäller att ta hänsyn till barnets egen vilja 
stryka under att man mt1ste förvissa sig: om att det iir fräga om barnets 
verkliga vilja. 

Tvfmgsmcdc I 
Uinsrätten anser i likhet med utredningen att det huvudsakliga tdng:s

mecllet bör vara vite. Uinsriitten anser emellertid att hiimtningsmöjlighetcn 
inte bör vara utesluten. när fd1ga är om att ftt till st[ind en av domstol faststiilld 
umg:iingesrätt. Vitesföreliiggandc kan i vissa fall vara helt verkningslöst. I 
sädant fall bör hiimtningsmiijligheten finnas. givetvis under förutsättning att 
det inte föreligger annat än ringa risk att barnet tar skada av hiimtningcn. 
Uinsriittcn anser att barnets rätt till umg:iingc med förälder, vilket hör vara 
riktmiirkct vid målets bedömning. i vissa lägen kan främjas av att 
hiimtningsmöjlighctcn finns kvar. 

I annat fall kanske barnet inte får tillfälle att utöva sin umgängesrätt. 
Vidare anser länsrätten att förutsättningarna för att hämtning: skall få 
genomföras i det fall att elen föräldraansvarige hegär att harnct skall 
överlämnas är alltför rigorösa. Om harnet inte lider annan skada än sådan 
som kan bedömas som ringa av att hämtning sker, bör hämtning kunna 
tillgripas även i detta fall. 

6. 7. Länsrätterna i Uppsala och Södermanlands län 

Allmänt 
Vi delar utredningens uppfattning att möjligheten till tvfmgsmedel inte kan 

undvaras vid verkställighet av beslut om vfirdnad och umgängesrätt. Vi delar 
ocksit uppfattningen att språkbruket i 21 kap. FB kan vara mindre väl valt 
även om det i sak inte har n<'1gon betydelse. Om det sakliga innehållet i FB 
innebär. som utredningen anfört. att barnets behov ägnats alltför liten 
uppmärksamhet kan däremot diskuteras. Det kan i mycket vara en fråga om 
p;I vilket siitt föräldrahalkens bestämmelser tillämpas. Vi äterkommer till 
denna fråga. 

Utgångspunkten för varje handlande måste givetvis vara. att domstols 
dom eller beslut om föräldraansvar eller umgängesrätt bör efterlevas. Redan 
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de nuvarande bestämmelserna i föräldrabalken visar att avsteg från denna Bilaga 3 
principiella utgångspunkt måste kunna göras ( 4. 5 §§)och ställer upp regler 
för sådana situationer (5 §). Även utredningens påpekande om behovet av 
att förmå föräldern att känna sitt ansvar och att åtgärder bör vidtas för en 
samförståndslösning mellan föräldrarna regleras i föräldrabalken (2 ~ ). Vid 
en omprövning, då föräldrars och barns intressen vägs mot varandra måste 
barnets bästa väga tyngst. Utredningen har i detta avseende inte anfört något 
nytt. Svårigheten i sammanhanget är emellertid att utreda eller på annat sätt 
ange vad som både i ett längre och ett kortare perspektiv är bäst för barnet. 
Någon allmän lösning på detta problem finns inte. Det måste alltid prövas 
från fall till fall. 

Verkställighet enligt 21 kap. FB bygger på den förutsättningen att den 
allmänna domstolens ställningstagande i vårdnads- och umgängesrättsfrågan 
är grundad på vad som är förenligt med barnets bästa. Verkställigheten går 
då ut på att bryta den tredskande förälderns motstånd. Underlaget för 
domstolens beslut är emellertid i de flesta fall i huvudsak föräldrarnas 
överenskommelse om vårdnaden och umgängesrätten. Det finns som regel 
inte anledning att ifrågasätta att överenskommelsen är förenlig med barnets 
bästa. Om det trots allt uppkommer tvist. blir det i allmänhet ett val mellan 
två i och för sig lämpliga föräldrar. Det behövs i dessa fall inte någon 
utredning om vad som är lämpligt för barnet. Den förenklade process. som i 
regel äger rum då föräldrar skiljs. är en föräldrarnas process där barnets 
intresse kommer i skymundan. Eftersom det förutsätts vara förenligt med 
barnets bästa att vistas hos föräldrarna. kommer det att förbli så även i 
framtiden och kanske i än större utsträckning om utredningens tankar om 
gemensamt föräldraansvar vinner genklang. 

Svårigheterna för barnet börjar som regel sedan skilsmässan formellt är 
klar och den överenskomna umgängesrätten praktiskt skall tillämpas. Det 
kan sägas att först då börjar en process med barnets rätt i centrum. Den 
processen sker sedan länge hos den allmänna förvaltningsdomstolen som ett 
led i verkställighetsmålet. Länsrättcrna har stor erfarenhet av hur svåra, - i 
bland omöjliga - vårdnads- och umgängcsrättsbcslut är att verkställa. Det 
blir hos länsrätten sällan fråga om en renodlad verkställighetsprövning med 
utgångspunkt från tingsrättens beslut. Det är i stället en bedömning, som 
innebär en prövning av skäligheten i tingsrättens beslut. Såsom ovan sagts 
utgör tingsrättens prövning i första hand en prövning av föräldrarnas rätt, 
medan barnets rätt aktualiseras först hos länsrätten. Det är hos länsrätten 
som frågan om vad som är förenligt med barnets bästa ställs på sin spets. 

Beslutande myndighet 
Som utredningen anfört har frågan om vilken myndighet som skall besluta i 

verkställighetsfrågorna diskuterats tidigare. bl. a. 1967. Då anfördes att 
tingsrätterna inte skulle handlägga dessa frägor. därför att de dittills inte 
ålagts verkställighetsuppgiftcr och att deras organisation och arbetsrutiner 
inte var anpassade för sådana frågor. För de dåvarande länsstyrelserna. i 
vilka bl. a. länsrättens funktioner ingick, talade bl. a. länsstyrelsens erfaren
het av barnavårdsfrågor och tillgång till särskild sakkunskap i fråga om 
behandling av barn. 

För tingsrätternas del har sedan 1967 ej inträffat någon organisatorisk eller 
annan förändring som synes böra föranleda någon annan bedömning än som 
angivits. För länsrätternas del har. som utredningen anfört. den organisato-
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riska förändringen inträffat att de brutits ut frän länsstyrelserna till Bilaga 3 
självständiga domstolar. Dessa organisationsförändringar är mycket viktiga, 
men saknar betydelse i dessa sammanhang. Den nya organisationen 
förändrar inte länsrättens förutsättningar att handlägga verkställighetsmål. 
Som utredningen själv angivit har länsrätten fortfarande en organisation väl 
anpassad för verkställighetsfrågor och för skyndsam handläggning. 

Utredningen framför många missuppfattningar om länsrätternas verksam
het. Vi vill peka på några sådana. Länsrätten har alltjämt inom sitt 
verksamhetsområde exklusiv tillgång till barnkunskap i form av socialkon
sulenterna. Länsrättens domarpersonal förvärvar dessutom särskild kunskap 
i dylika frågor genom sina täta kontakter med länets socialförvaltningar, 
barnläkare och barnpsykologer. Muntlig handläggning är regel i dessa mål. 
Handläggning av verkställighetsmålen syftar till en förlikningsförhandling. 
Ofta uppnås därvid en lämplig lösning. anpassad till barnets behov och 
föräldrarnas situation. Vid den muntliga förhandlingen hörs om så erfordras 
expertis av olika slag. 

Många gånger kan det vara förenligt med barnets bästa att en tredskande 
förälder får ett snabbt och kraftfullt besked av länsrätten att rätta sig efter 
tingsrättens beslutit. ex. umgängesfrågan. Länsrätternas handläggningsord
ning möjliggör en sådan snabb behandling. I andra fall krävs en försiktig och 
mycket grannlaga behandling för att nå ett så bra resultat som möjligt, ofta 
med personlig kontakt med föräldrarna. Länsrättens socialmål är ju oftast av 
mycket känslig art och kräver en varsam handläggning. 

Såsom tidigare sagts uppstår svårigheterna med umgängesrätten oftast 
efter en skilsmässa. Det är då föräldrarnas goda vilja sätts på prov. Med 
nödvändighet kommer då frågan om barnets bästa i förgrunden och 
vårdnads- och umgängesrätten får en annan belysning. Enligt vår erfarenhet 
kan det dock förekomma, att sådana ändrade förhållanden uppkommit att 
behov av att ompröva i vart fall utformningen av umgängesrätten kan 
behövas. Vi anser det naturligt att den myndighet som handlägger frågan om 
överlämnande också då - om så behövs - bör kunna på ett smidigt sätt 
utforma umgängesrätten. Vi upplever den nuvarande begränsningen i dessa 
möjligheter för länsrätten som ett hinder. Den nuvarande ordningen innebär 
emellertid att länsrätten i sista hand överprövar tingsrättens dom om 
umgängesrätt t. ex. när länsrätten anser att hinder föreligger för verkställig
het. Det är därför naturligt att den omprövning av umgängesrätten, som kan 
behövas, bör ske i länsrätten i samband med verkställigheten. 

En närbesläktad fråga som kanske hade bort utredas är, om det inte med 
hänsyn till länsrättens anknytning till övriga socialmål skulle vara lämpligt att 
umgängesrättsfrågan åtminstone när tvist föreligger bör handläggas av 
länsriitt. Länsrätten skulle härigenom få möjlighet att tillämpa den kunskap 
och vana vid dylika frågor som finns på länsrätten. När skäl därtill förelåg 
skulle länsrätten efter anmälan av barnavårdskonsulcnten också kunna 
pröva om umgängesrätten även i andra fall är förenlig med barnets bästa. I så 
fall skulle länsrätten få möjlighet att pröva samtliga aspekter på barnets 
förhållanden, även bl. a. frågor om samhällsvård och socialvårdande 
stödinsatser. Den möjlighet till helhetssyn, som utredningen med rätta anser 
angelägen, kan då utövas av länsrätten. Med den handläggningsform som 
förvaltningsprocesslagen medger finns det möjlighet för länsrätterna att 
avgöra dessa mål med önskvärd snabbhet. 
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Åtgärder för frivilligt överlämnande 

Vi har i och för sig ingenting att invända mot vad utredningen anfört om 
önskvärdheten av en frivillig uppgörelse i samförstånd. Tvärtom är just 
förordnandet enligt 2 § FB ett uttryck för detta. Utredningen beskriver i 
detta kapitel ett förfarande som regelmässigt tillämpas på våra länsrätter. 

Förhandling inför domstol 

Vad utredningen anfört om förhandling inför domstol kan vi helt instämma 
i. Den gjorda skissering av målens handläggning är riktig och väl avvägd. 
Med vår erfarenhet av dessa mål vill vi dock tillägga att domarpersonalen 
måste vara observant på sådana situationer, där medling redan från början 
kan förutses bli resultatlös, så att inte tid i onödan spills på förhandlingar av 
olika slag. I övrigt vill vi endast göra den reflexionen att beskrivningen av den 
tänkta förhandlingens gång i allt väsentligt överensstämmer med den 
handläggningsrutin vi sedan många år tillämpar vid våra länsrätter. 

Förordnande om överlämnande av barn 

Vi delar utredningens principiella syn på att rätten precis som nu skall 
kunna vägra överlämnande, när det inte är förenligt med barnets bästa. Vi är 
emellertid främmande för påståendet att praxis skulle vara den att hänsyn 
aldrig togs till viljeyttring från barn under 11-12 år. Tvärtom är länsrätten väl 
införstådd med att ett barn yngre än så kan ha en bestämd vilja, som bör 
tillmätas stor vikt. Det är bl. a. också därför som länsrätten anser att 
barnavårdskonsulenten genom samtal med barnet bör försöka utröna dess 
vilja. 

Utredningen säger (s. 127) att möjligheten att lämna uppdrag enligt 2 § 
skall finnas kvar även i samband med förordnande om överlämnande, men 
att förutsättningen bör vara att sådant uppdrag inte förekommit tidigare i 
målet. När det gäller hämtningsfallen hör, anser vi, frivilligt överlämnande, 
även om det sker i skuggan av ett beslutat tvång, så långt möjligt eftersträvas. 
Kan överlämnande ske utan inblandning av andra människor än medlaren är 
detta av godo. Vår erfarenhet är att "frivillighet" kan uppnås när alternativet 
är redan beslutad polishämtning. Någon begränsning bör alltså inte 
föreskrivas i detta sammanhang. 

Tvångsmedel 

Enligt vår erfarenhet är vite nära nog det enda tvångsmedel som används i 
ifrågavarande sammanhang. Det innebär för den skull inte att möjlighet till 
hämtning inte behöver finnas. Ibland kan enbart risken för hämtning verka 
återhållande på den vårdnadshavare som överväger att inte iakttaga sina 
skyldigheter. Vi är därför inte övertygade om lämpligheten av utredningens 
förslag att hämtning under inga omständigheter skall få användas för att få till 
stånd en av domstol fastställd umgängesrätt. 

Svårigheterna att få umgängesrätten att fungera beror endast undantagsvis 
på reaktioner hos barnet. Det är i stället så att den av föräldrarna hos vilken 
barnet bor gärna använder sig av sitt övertag och sina större möjligheter att 
påverka barnet i negativ riktning rörande den andra föräldern. På så sätt 

17 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 

Bilaga 3 
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uppstår så småningom den situationen att också det lilla barnet tvingas ta Bilaga 3 
ställning till vem av föräldrarna som det "föredrar". Helt naturligt 
solidariserar sig det lilla barnet då med sin aktuelle vårdare. 

Olika sociala hänsyn gör att vitet inte kan sättas alltför högt. Den 
situationen kan också uppstå att den betalningssvaga motparten saknar 
medel, varför viteshotet blir utan effekt. Det skulle uppstå en orimlig 
situation för den umgängessökande parten, om inte något annat tvångsmedel 
då fanns att tillgå. Det kan nämligen inte, som utredningen antar, anses 
sannolikt att frågan om föräldraansvaret endast på grund härav skall 
omprövas. Barnet kan ju ha en god situation i ett kort perspektiv fastän den 
ena föräldern inte godtar annans umgänge med barnet. Genom att på så sätt
kanske under flera år - undandraga den andra föräldern umgänge med 
barnet skapas en situation, där barnet kommer att betrakta denne förälder 
som en främling. Den begränsning av möjligheten till hämtning, som 
utredningen föreslagit, får därför anses olämplig. 

6.8 Domstolsverket 

Beslutande myndighet (8.4.2) 

Enligt domstolsverkets mening fungerar den nuvarande ordningen i 
huvudsak bra. Starka skäl torde under sådana förhållanden behöva ändras 
för en överflyttning av ifrågavarande målgrupp till de allmänna domstolarna. 
Visst utrymme finns även att tillgodose de övriga ändringar som bedömts 
erforderliga inom ramen för förfarandet vid förvaltningsdomstolarna. 

Enligt vad domstolsverket har erfarit är nuvarande handläggning i hög 
grad inriktad på medling och förlikning. Muntlig förhandling hålls i nästan 
alla mål som inte återkallas efter det särskilda medlingsförfarande som 
inleder handläggningen (21 kap. 2 § FB). Allmänt sett torde förvaltnings
processlagen för denna typ av mål medge både snabbare och smidigare 
handläggning än rätte gångsbalken utan att kravet på rättssäkerhet eftersätts. 
Härvid är att beakta att den muntliga förhandlingen inte behöver inriktas på 
beslut (jfr s. 122). Ny förhandling kan sättas ut eller annan åtgärd vidtas om 
det bedöms erforderligt. En överflyttning av målen till tingsrätterna skulle 
vidare innebära att den kunskap och erfarenhet som nu finns på detta område 
i förvaltningsdomstolarna inte längre kan utnyttjas i handläggningen. 

Sammanfattningsvis anser domstolsverket att tillräckligt starka skäl inte 
anförts för en överflyttning. 

Om en överflyttning kommer till stånd skall ifrågavarande mål handläggas 
enligt reglerna för indispositiva tvistemål. På förberedelsestadiet har dock, 
med viss avvikelse från rättegångsbalkens regler, föreslagits ett förfarande 
inriktat på medling och "förlikning". Domstolsverket anser att tillräckliga 
skäl inte finns för särskild medling enligt vad utredningen föreslagit 
(8 kap. 4 § 2 st. BFB) utöver den som följer av förslagets 8 kap. 2 § BFB och 
domarens allmänna skyldighet att medla under den muntliga förberedel
sen. 

Domstolsverket anmärker att rättshjälpslagens nuvarande bestämmelser 
inte torde medge att ersättning utgår av allmänna medel för inställelse och 
uppehälle när part kallats till föreslaget medlingssammanträde som inte hålls 
i samband med muntlig förberedelse. Gällande bestämmelser kräver att 
personlig inställelse till domstol ålagts. 

Domstolsverket ifrågasätter om anledning finns att ändra nuvarande 
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bestämmelser om tvångsmedel. En möjlighet till yttersta tvång torde bidra Bilaga 3 
till att överenskommelse träffas i många mål. Enligt praxis leder tillämpning 
av gällande bestämmelser ytterst sällan till att hämtning verkställs. 

Förslaget att tingsrätt i vissa fall i mål om överlämnande självmant skall 
kunna ta upp fråga om omprövning av vårdnad eller umgängesrätt avstyrks 
såväl ur principiell som allmän synpunkt. Rättsordningens reglering av 
tvistemål förutsätter att part tagit initiativ till rättegången. Flera av 
rättegångsbalkens grundläggande bestämmelser (rättegångskostnad, påföljd 
för utevaro, ändring av talan m. m.) är inte avsedda att tillämpas i situationer 
där rätten självmant kan ta upp redan bestämda rättsförhållanden till 
omprövning. Det kan anmärkas att olika regler gäller för rättegångskost
nadsersättning i mål om föräldraansvar respektive överlämnande av barn. En 
risk med förslaget är vidare att t. ex. ensam föräldraansvarig avstår från att 
göra sin rätt att få barn överlämnat till sig gällande av rädsla för att förlora 
vårdnaden. 

6.9 Socialstyrelsen 

Beslutande myndighet 

Utredningen föreslår att tingsrätterna skall ersätta länsrätterna som 
beslutande myndighet när det gäller överlämnande av barn. Socialstyrelsen 
finner att det av praktiska skäl kan vara lämpligt att samma domstol som 
beslutar i mål och ärenden rörande föräldraansvar och rätt till umgänge också 
handlägger verkställighet av besluten. 

I detta sammanhang vill socialstyrelsen emellertid erinra om en grupp 
principiellt likartade ärenden, nämligen överklagande av beslut enligt 50 § 
BvL (beslut av socialnämnd om förbud att taga fosterbarn från fosterhem). 
Besvärsinstans är här länsrätterna. Länsrätterna har också en nära anknyt
ning till länsstyrelsernas socialkonsulenter och skall även i fortsättningen 
besluta om vård med stöd av L VU. Socialstyrelsen anser att samma domstol 
bör handlägga samtliga ärenden som kan medföra överlämnande av barn. 
Detta talar för att länsrätterna även fortsättningsvis bör handlägga ärenden 
rörande överlämnande av barn enligt föräldrabalken. I enlighet med vad 
styrelsen anfört i föregående stycke skulle detta då innebära att länsrätterna 
även borde ta över mål och ärenden rörande föräldraansvar och umgänges
rätt. En sådan reform kan emellertid inte genomföras utan ett noggrant 
övervägande av de praktiska konsekvenserna härav. 

När det gäller utbildning av berörd domarpersonal anser socialstyrelsen att 
denna fråga inte blivit tillräckligt penetrerad. En förutsättning för att kunna 
leda sådana förhandlingar hos domstolen som skisserats, är enligt socialsty
relsens uppfattning, att berörd personal har kunskaper om barns behov, samt 
ges kontinuerlig handledning. Likaså anser styrelsen att den domstol som i 
framtiden handlägger dessa ärenden, på samma sätt som länsrätterna i dag, . 
anlitar personer med särskilda kunskaper om barn. 

Åtgärder för frivilligt överlämnande 

Utredningen föreslår olika åtgärder som domstolen kan vidta för att uppnå 
ett frivilligt överlämnande. Domstolen kan förordna företrädare för social
tjänsten eller motsvarande att ha samtal med föräldrarna. Ytterligare led i 
handläggningen kan vara förhandling, medling och huvudförhandling vid 
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domstolen. Det är svårt att på det underlag utredningen presenterar avgöra Bilaga 3 
om den föreslagna ordningen är den mest lämpliga. Socialstyrelsen vill därför 
förorda att en försöksverksamhet i enlighet med förslaget sätts igång innan en 
lagändring genomförs. 

Förordnande om överlämnande av barn 

För de fall parterna ej kan nå en överenskommelse anges i den föreslagna 
lagtexten att överlämnande skall ske om det är förenligt med barnets bästa. I 
motiven redovisas däremot de situationer som inte kan anses förenliga med 
barnets bästa och då rätten skall vägra ett överlämnande. Socialstyrelsen vill i 
detta sammanhang framhålla att utgångspunkten bör vara att här aktuella 
domar skall efterlevas. Rätten skall vägra besluta om överlämnande i de fall 
detta strider mot barnets bästa. Socialstyrelsen anser att lagtexten bör 
utformas i överensstämmelse härmed. 

Tvångsmedel 

Förutom vite föreslår utredningen att hämtning skall tillgripas i vissa 
undantagssituationer. Styrelsen anser emellertid att tvister mellan föräldrar 
principiellt inte skall lösas genom tvångsåtgärder mot barnet. Sådana 
ingripanden bör bara få ske om barnets bästa talar för detta. Givetvis skall 
barnet ha ett rättsligt skydd. Detta skydd borde emellertid kunna tillgodoses 
med användande av den lagstiftning som finns för ändamålet, nämligen 
barnavårdslagen. I situationer där barnets bästa talar för att det inte bör få 
stanna kvar hos den umgängesberättigade eller hos fosterföräldrarna borde 
det kunna vara möjligt att ingripa med stöd av 25 § a och 29 § BvL. 
Samhällsvården kan då förklaras avslutad så snart barnet har omhändertagits 
och överlämnats till den föräldraansvarige. Även 1 §andra stycket 1 pi den 
föreslagna lagen om vård av unga (L VU) borde kunna användas för att 
skydda barnet i sådana situationer som här sägs. Socialstyrelsen tillstyrker 
därför det särskilda yttrande som avgivits av Ivan Ottoson i denna fråga. Om 
inte den föreslagna lydelsen av I § L VU kan anses medgiva ingripande i den 
situation som här angivits bör i stället 1 och Il §§i LVU kompletteras. Vad här 
sägs förutsätter att L VU träder i kraft samtidigt eller tidigare än de nu 
föreslagna ändringarna. I annat fall gäller vad som här sagts om L VU i stället 
barnavård slagen. 

6.10 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Utredningen använder ordet överlämnande i stället för verkställighet och 
överflyttning. Även länsstyrelsen anser att ordet överlämnande bättre anger 
den handling det rör sig om. 

Beslutande myndighet 

Utredningen föreslår att mål om överlämnande av barn skall flyttas från 
länsrätt till de allmänna domstolarna. Ett huvudskäl härför är att bättre 
förutsättningar för enhetliga lösningar och en helhetssyn på problemen 
skapas om samma myndighet, som tidigare prövat föräldraansvaret och 
umgängesrätten, också handhar målen om överlämnande av barn. När skäl 
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finns att frågan om föriildraansvar eller umgängesrätt ändras, skulle rätten Bilaga 3 
sjiilvmant kunna ta upp detta till prövning. Enligt utredningens förmenande 
skulle också frågan om överlämnande av barn härigenom slutligt frikopplas 
från det exekutiva förfarandet. 

Länsstyrelsen kan inte på alla punkter instämma i de skäl som anförs för en 
överflyttning av dessa mål till tingsrätterna. Länsrätten har stor erfarenhet av 
barnavårds- och umgängesriittsmål. Det är också relativt vanligt att 
psykologisk expertis och andra sakkunniga inkallas och hörs av länsrätten. 
Tillgången till social expertis från socialkonsulentorganisationen finns i 
samma mim efter liinsrättens utbrytning från länsstyrelsen som innan. Trots 
ovanstående synpunkter anser emellertid länsstyrelsen, att en helhetssyn när 
det gäller föräldraansvar, umgängesrätt och överlämnande av barn är så 
viktig. att dessa frågor bör behandlas av samma myndighet. Tingsrätterna 
har dessutom en hävdvunnen erfarenhet av tvistiga familjerättsärenden. 
Efter noggrant övervägande tillstyrker länsstyrelsen således förslaget att mål 
angående överlämnande av barn läggs över på de allmänna domstolarna. 

R e servat i o n av ledamöterna Hallerby, Lunde och Nilsson: 

De tre sista meningarna i det här närmast föregående stycket ersätts med: 
Efter noggrant övervägande har länsstyrelsen kommit fram till, att länsrätten 
har bättre förutsättningar att handlägga dessa ärenden och avstyrker därför 
utredningens förslag. 

Domstolens handläggning 

Rättens möjlighet att lämna uppdrag att verka för frivilligt överlämnande 
enligt 21 kap. 2 § FB föreslås kvarstå. Utredningen föreslår dessutom två 
nya led i rättegången. Om uppdraget inte leder till resultat, eller om rätten 
anser att sådant uppdrag inte bör ges, skall rätten kalla parterna till muntlig 
förberedelse. Denna skall ledas av ensam domare. Även kontaktperson skall 
kallas om sådan finns. Sådan förhandling skall också kunna hållas på barnets 
hemort. Om parterna är helt låsta i sina positioner skall domaren kunna låta 
förberedelsen gå över i ett sammanträde inför en av rätten utsedd särskild 
medlare. 

Länsstyrelsen instämmer med utredningen i att det kommer att ställas 
mycket stora krav på den domare och särskilda medlare som skall leda dessa 
samtal. Det är också tveksamt om varaktigt resultat kan uppnås med sådana 
förhandlingar och på den korta tid det kan bli fråga om. Om medlingssam
manträdet utsättes till en annan dag, vilket också skall vara möjligt, kan det 
finnas större utsikter till framgång. Medlaren skulle då kunna tänkas få 
möjlighet till extra sammanträffanden med parterna. 

Enligt länsstyrelsens mening är uppdrag enligt 21 kap. 2 § FB det mest 
verkningsfulla medlet för att få frivilligt överlämnande till stånd. En risk kan 
vara, att denna effekt kommer att minska genom att man förlitar sig på att 
ytterligare försök till frivilligt överlämnande kommer att göras av rätten 
innan beslut fattas. Länsstyrelsen tillstyrker dock förslaget då vitesföreläg
gande och polishämtning måste ses som elen absolut sämsta utvägen. 
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Tvångsmedel 

Länsstyrelsen instämmer i utredningens förslag att hämtning inte skall 
kunna beslutas för att få umgänge till stånd mellan förälder som inte har 
föräldraansvaret och barnet. Man torde kunna utgå ifr{m att om en förälder 
begär polishämtning för att få umgås med sitt barn det minskar förutsätt
ningarna för att umgänget skall gagna barnet. 

När det är fråga om föräldraansvarig som begär hjälp med att fä hem sitt 
barn instämmer länsstyrelsen med utredningens förslag att hämtning får 
tillgripas endast om barnet riskerar att fara illa där det vistas. 

Med hänsyn till den opposition som kan förväntas mot restriktivare 
tillämpning av hämtning anser länsstyrelsen att det skulle varit värdefullt om 
utredningen införskaffat och redovisat erfarenheter från Norge och Finland. 
som inte tillämpa hämtning i mål om överlämnande av barn för 
umgänge. 

Talerätt och ombud för barnet 

En stor och betydelsefull nyhet utgör förslaget att barnet skall ha egen 
talerätt i mäl om överlämnande. Detta förslag mottas av Hinsstyrclscn med 
tillfredsställelse. Länsstyrelsen anser det också vara riktigt att barnet inte 
skall närvara vid domstolsförhandlingarna. utan att dess talan skall föras av 
ett barnombud. Länsstyrelsen instämmer ocksti i att ombudet skall förordnas 
av rätten och inte av rättshjälpsniimnden. 

Länsstyrelsen vill understryka vikten av att barnombudet har en god 
juridisk utbildning och en god kännedom om barn och barns behov. 

6.11 Barnavårdskonsulenterna i landet 

Utredningen föresltir att beslutande myndighet i frågor om överliimnande 
blir de allmiinna domstolarna och inte som för niirvarancle länsrätterna. 
Länsrätterna hör nu i dessa fri1gor barnavårdskonsulenterna som sakkunni
ga. Även om utredningen inte närmare diskuterat barnavärdskonsulenternas 
medverkan i ärenden rörande överlämnande av barn. kan. iiven om en annan 
myndighet blir beslutande. barnavftrdskonsulenternas riidgivande funktion 
till kommuner och allmiinhet utnyttjas i komplicerade iirenden. 

Det är ett välbetänkt krav i utredningsförslaget att fackkunskap rörande 
barn skärps i förhallande till nuvarande ordning. 

6.12 Barnavårdskonsulenten i Jämtlands län 

Beslutande myndight:t 

I gällande rätt avgör allmiin domstol frågan rörande rättslig vardnad och 
umgängesrätt. medan frågor rörande verkställighet av dessa beslut och 
domar handläggs av allmän förvaltningsdomstol. 

I och för sig är det positivt att bikla funktionerna läggs p{i en och samma 
myndighet. Det finns dock starka argument för att denna myndighet snarare 
bör vara Hinsriitt iin tingsrätt. Dessutom kan det ifrC1gasiittas om nuvarande 
ordning egentligen är så otillfredsställande. 

För det första tycker jag att utredningen iivcrbctonat betydelsen av den 
nyligen genomförda Hinsriittsrdormen. Linsriitten har fortfarande och 

Bilaga 3 
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kommer även i framtiden att ha tillgång till barnkunskap i form av Bilaga 3 
socialkonsulenterna/barnavärdskonsulenten. Det fastsläs i prop. 1979/80:6 
om socialstyrelsens uppgifter och organisation m. m. att den socialenhet 
inom Hinsstyrelsen. vari socialkonsulentcrna/barnadrdskonsulenten skall 
ingå, skall bistå länsrätten med sociala bedömningar. För det andra 
handlägger länsrätten många sociala mål. inte minst barnavårdsmål. vilket 
torde göra den minst lika kompetent som tingsrätten niir det gäller ärenden 
om föräldraansvar och umgängesriitt. För det tredje har länsrätten i dag hand 
om besvär rörande avgörande jml BvL * 50 (förbud mot flyttning av 
fosterbarn). Dessa besvärsärendcn är en direkt parallell till verkställighets-
ärenden jml FB kap. 21. Det finns anledning att låta dessa likartade ärenden 
handläggas av en och samma myndighet. Detta blir inte fallet med 
utredningens förslag. För det fjärde kommer Jiinsrätten enligt prop. 
1979/80: l angående ny sociallagstiftning att handlägga alla bcsvärsärcnden, 
vilka framdeles förväntas öka med anledning av utökade besvärsmöjlighe-
ter. 

Länsrätternas erfarenheter av barnavård kan alltså antas bli betydligt 
större. Ärenden jml L VU kommer ocks{i att handliiggas av liinsrättcrna. Jag 
menar nog att dessa kommer att ha goda möjligheter att följa den 
barnavårdande verksamheten inom liinet. 

Utöver detta vill jag göra utredningen uppmärksam på att det i dag inte 
finns någon naturlig koppling mellan tingsriitterna och socialkonsulenterna/ 
barnavårdskonsulenten. vilket med utredningens förslag kan komma att 
innebära att den regionala socialtjänstmyndigheten blir sämre utnyttjad än i 
dag. · 

Slutligen bör uppmärksammas att en domare i tingsrätt av naturliga skäl 
måste ha både bredd och djup vad gäller juridiska kunskaper, vilket 
naturligtvis präglar den juridiska utbildningen. En domare behöver således 
besitta så mycket juridiska kunskaper att det knappast finns något större 
utrymme för en mera socialt inriktad utbildning. Mot denna bakgrund kan 
det ifrågasättas om det i m:lnga fall inte är så att den naturliga erfarenhets
bakgrund som länsriitterna har genom barnavårdsiirenden m. m. mer än väl 
uppväger tingsriitternas ofta strikt juridiska kunskaper. 

Åtgärder för frivilligt överlämnande - förordnande av överlämnande av 

barn 

Utredningen föreslår att möjligheten att verka för ett frivilligt överläm
nande av barnet skall finnas kvar. BFB 8:2. Den som får uppdrag jml 
BFH 8:2 skall som i dag vara rapportcringsskyldig till rätten och uppdraget 
skall liksom nu ha dubbel funktion. Förutom att verka för överliimnande bör 
uppdragstagarcn jml § 6 i Förordningen om tillämpningen av 8 kap. BFB. 
ange om det synes föreligga förh{Jllanclen som jml BFB 8:7 utgör hinder för 
överlämnande. Varför bör uppdragstagaren endast redovisa hinder jml 
BFB 8:7? 1 dag bör enligt Tillämpningskungörclsen * 6 anges om sådana 
förhållanden som enligt FB 21 :4.5 eller 6:2a st synes föreligga. Bör inte 
uppdragstagaren även redovisa om andra hinder för övcrliimnande synes 
föreligga eller om ett överlämnande över huvud taget kan anses vara förenligt 
med barnets bästa'? 

Fiir att kunna bedöma eventuella hinder vill jag betona behovet av 
möjligheten att göra en mera fiirutsiittningslös utredning iin vad uppdraget 
jml BFB 8:2 egentligen ger miijlighet till. Man borde kunna behålla den 
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ståndpunkt som utredningen tagit beträffande att det i allmiinhet är förenligt Bilaga 3 
med barnets bästa och dessa domar och beslut efterlevs, men samtidigt ge 
uppdragstagaren möjlighet till en mera förutsättningslös utredning. Borde 
inte det i Förvaltningsprocesslagcns * 8 inskrivna utrcdningsansvaret kopp-
las till denna handliiggning? Den som får uppdrag jml BFB 8:2 måste i första 
hand få ett grepp om liiget innan några som helst övertalningsförsök görs om 
att överlämna barnet. Man kan inte direkt verka för ett frivilligt iiverliim-
nande utan att tänka på konsckvensi:rna för barnet och framför allt i vissa fall 
låta barnet komma till tals. Vi för inte heller bortse frän de fall dä föriilder 
med respekt för myndigheter skyndar sig att gä med på ett överlämnande av 
barnet trots att grund för vägrat överlämnande eventuellt föreligger. 

Jag finner utredningens förslag om slopande av nuvaramk tidsbegriinsning 
för dessa uppdrag vara bra. Utredningen anger att detta bör kunna leda till 
att uppdragstagaren pä ett mer måiinriktat sätt kan ta itu med svftrlösta 
konflikter. För att kunna ta itu med dessa krävs enligt mina erfarenheter inte 
bara tid till gemensamma si1mtal med dem. Utredningen föreslär vid behov 
ett medlingsförfarande. BFB 8:4. i anslutning till en muntlig förberedelse i 
rätten. Jag finner detta förslag i och för sig bra, men menar att det vore bättre 
om parterna kunde förm{1s/tvingas komma samman redan under uppdraget 
jml § 2. Först då har uppdragstagarcn egentligen miijlighet att mer 
målinriktat ta itu med svt1rlösta konflikter. 

Om uppdrag jml BFB 8:2 ej lett till frivilligt överlämnande eller annan 
överenskommelse, som föranlett sökande part att dra tillbaka sin ansökan. 
(vilket inte s:'1 sällan händer) skall rätten kalla till muntlig förberedelse. 
Sådan förberedelse skall alltid föregå särskild medling. Utredningen menar 
att underriittsdomarc många ganger kan klara uppgiften att förma parterna 
till samarbete och en lösning som är till gagn för barnet. Jag tror dock att man 
nog får räkna med att sådan muntlig förberedelse inte så siirskilt ofta leder till 
samförstånd utan att domaren bör utgå ifrän behov av hjiilp genom särskild 
medlare. Om behov av medling föreligger hör denna vara tvingande för 
parterna. 

Beträffande den särskilda medlingen vill jag betona det nödvändiga i att 
det inte bara blir ett sammanträffande utan det ges möjlighet till flera. För att 
få kontinuitet i ärendet och med hänvisning till vad jag tidigare anfört om 
innehållet i uppdraget jml § 2 anser jag tviirt emot utredningen det vara 
positivt om medlaren är samma person som innehaft uppdrag jml § 2. Att 
medlaren inte tidigare skall ha arbetat med parternas konflikt finner jag 
däremot självklart. Jag vill se den särskilda medlingen som en forts;ittning pii 
uppdraget jml BFB 8:2. 

Utredningen riktar kritik mot tilliimpningen av FB 21 :4 och menar att 
bestämmelsen i praxis uppfattas sä att hänsyn i princip aldrig tas till 
viljeyttring från barn under 1.1-12 år. Detta anses vara ett alltför stelbent 
synsätt. Jag delar utredningens uppfattning pa denna punkt och ansluter mig 
helhjärtat till att stor hiinsyn alltid hör tas till verkliga viljeyttringar frän barn 
i frågor som rör dess personliga förhilllanden. 

Utredningen menar att barnet skall rn komma till tals sä snart det är möjligt 
och lämpligt med hiinsyn till dess illder och mognad. Jag anser. liksom 
utredningen. att betydligt mindre barn iin 11-l2 [1ringar kan ha en nyanserad 
och beaktansvärd åsikt i dessa fri1gor. men jag vill samtidigt p[1peka vikten av 
att inte urskiljningslöst hörn harn i förskolcäldern. 

I specialmotiveringen till BFB 8: 10 anges att överlämnande i princip aldrig 
bör få ske om ett barn som fyllt 15 ttr eller uppnittt motsvarande mognad 
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motsätter sig detta. I analogi med vad jag skrivit om att tillmiita barnets asikt Bilaga 3 
stor betydelse, tycker jag att det vore befogat med en siinkning av denna 
åldersgräns. 

Utredningens i övrigt allmiinna resonemang kring grunderna för förord
nande av överlämnande - vägrat överliimnande iir acceptabelt. Vad som iir 
svarförstaeligt är den lagtekniska lösning som utredningen väljer för att 
uppnä sitt syfte. Motsvarigheten till FB 21 :5 st I rycks ut och placeras i en 
egen paragraf, BFB 8:7. Övriga grunder sl{is ihop till en allmiint hMlcn 
formulering om barnets bästa och placeras ganska obemärkt i BFB 8:5 som 
ju inte handlar om vägrat överliimnande utan om motsatsen. Fiir att kunna 
härleda möjlighet till vägrat överlämnande tvingas man till en e rnntrario
tolkning av BFB 8:5 som alltsi1 i sig iir tämligen oprecis. Stärker denna 
lagtekniska lösning verkligen barnets rätt och bästa? 

Tvångsmedel 

Jag ansluter mig till utredningens sltmdpunkt att vite bör vara det 
huvudsakliga tvängsmedlet. I vissa undantagssituationer. när barnet riskerar 
att lida skada där det vistas. kriivs dock möjligheter till hämtning. Hiimtning 
bör endast fit förekomma när tkn föräldraansvarige begär barnets övcrliim
nande. 

Några anser att de situationer niir hiimtning skulle användas som 
tvångsmedcl faller inom ramen för nuvarande BvL- kommande L VU och att 
dessa bör göras tillämpliga. 

Efter att noga ha vägt utredningens förslag mot det ovan beskrivna 
alternativet har jag funnit det förra innehiira bättre riittssiikerhet. Jag finner 
ocks{1 att utredningens förslag i ett flertal tänkta situationer kommer att 
tillvarata barnets intressen p<1 ett mera heltäckande siitt. 

6.13 Skolöverstyrelsen (SÖl 

SÖ anser att det iir viktigt att hämtning sker enligt utredningens förslag: 
(s. 127) i de fall barnet riskerar att lida skada där det vistas. Vitesföreläg
gande utgör inte något skydd för barnet. SÖ kan inte se detta Slllll en lösning 
niir föräldrar inte frivilligt överlämnar ett barn. SÖ föreslttr diirfiir att i dessa 
fall med tredskande föriildrar omfattande insatser görs för all lösa tvisten 
samarbetsvägen med barnets bästa för ögonen. 

6.14 Uppsala universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Fakultetsnämnden överg{ir nu till att kommentera utredningens förslag om 
verkställighet av vårdnads- eller umgiingcsriittsdom och diirmecl samman
hängande frågor. 

Utredningen skyggar för tamrn 1·erkställighl't och menar, att denna vore 
ägnad att leda tanken till att barnet vore ett förcmi1l. som kunde flyttas som 
vilken sak som helst ( s. 117). Givetvis fiirh{1ller det sig icke s~1. och det iir svitrt 
att förestiilla sig. att någon verkligen skulle t:inka p<i detta siitt. Verkstiillighet 
av dom kan även i andra fall riktas mot person. t. ex. vriikning av hyresgiist 
eller vitesföreläggande. utan att n:'1gon kommer pf1 den tanken. att exekuten 
vore att likstiilla med ett fiircmi\l. Utredningens eufemismer i detta avseende 
~ir därför överflödiga. Diirmcd icke sagt. att utredningens term iiverliimnan-
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de av barn icke skulle kunna godtagas. Bilaga 3 
Utredningen föresEtr, att verkstiillighetsfritgan skall SL>lll särskilt 1rnil 

handliigga.1· m· allmän domstol (8: l och 9). I förbigi1ende kan papekas. att 
fr{1gan om hur talan i s[1dant m<'tl skall viickas icke behandlats. Visserligen 
gliller viil dä RB 13:4 första stycket supplementiirt, men det bör övcrvtigas. 
om det icke liksom enligt gällande riitt borde riicka med ansökan. Liksom nu 
skulle allts~i en värdnacls- eller umgängesriittsdom icke vara omedelbart 
vcrkstiillbar. utan hiirför skulle krävas ett siirskilt förfarande. ehuru icke 
liingre inför liinsriitt. 

I och för sig är det ingalunda unikt. att allmiin domstol kan upptaga mi1l om 
verksWllighet av dom. Si1dant förekommer i vissa fall i Förbundsrepubliken 
Tyskland. N{1got prim:ipicllt hinder mot att l:ita allmän domstol avgöra 
vcrkstiillighetsfri1ga föreligger icke. Frågan hlir dä. onrntrcdningen har rätt i 
att tingsriitterna iir lämpligare iin liinsriitterna att handliigga verkstiillighets
mälen. 

Utredningen anför flera skäl härför. För det första upptages, att 
tingsriitterna har stor erfarenhet av värdnads- och umgiingesriittsmäl. 
I Iiiremot kan anföras, att länsrätterna il sin sida har erfarenhet av mi1l enligt 
b<irnavhrdslagen. För det andra pi1pekas. att tingsriittsdomarna har omfat
tande rutin bctriiffande muntlig förhandling och förlikning. Emellertid kan 
muntlig förhandling förekomma iiven i liinsrätt. och därest domförhctsreg
lerna eller liinsrätternas praxis därvidlag skulle hindra en ändamålsenlig 
handliiggning av ensamdomare. kan sådant ändras. Till grund för utredning
ens skepsis mot länsriitterna synes ligga en farhåga. att liinsriittsdomarna 
skulle fortsätta i gamla adminiqrativa hjulspi1r och icke kunna tillägna sig 
konsten att leda ett förberedclsesammantriide och förlika parter. Denna 
farhf1ga bör inte överdrivas. Måhända skulle en pa sii siitt ökad muntlighet 
rent av ha en gagnande inverkan p<l förvaltningsprocessen i övrigt. Vad 
utredningen slutligt•n anför om iikad arbetsbelastning hos tingsrätterna 
frnmstar som tiimligen tveksamt. eftersom det viil icke kan helt uteslutas, att 
utredningens förslag om iindrade förutsättningar för verkstiillighet kan leda 
till ett ökat antal verkstiillighetsmäl. 

Utredningens överväganden kan s;'1lunda knappast anses utslagsgivande. 
Fakultetsnämnden finner för sin del, att skiilcn för tingsrätt resp. länsriitt 
viiger ungefär jämnt. Niimnden saknar därför anledning att avstyrka 
förslaget. En mindre komplikation med den nya ordningen vill fakultets
niimnden dock ptipcka. Det heter sälunda i 31 *tredje stycket i utredningens 
förslag till lagtext, att interimistiska beslut i drdnads- och umgiingesrätts
fr{1ga skall git i vcrkstiillighet lika med Iagakraftiigandc dom. Men s;idan dom 
far verkstiillas först efter riittens beslut. Om det vill sig illa. kan tingsriitten 
s<llcdes fä en verkstiillighetsprocess att avgiira. medan mälct i vad avser själva 
saken fortfarande handläggs av riittcn. 

1 detta sammanhang kan pt1pekas. att utredningen underli1tit föreslå 
iindring av FB 20: 11 i vad avser den nu giillande hiinvisningen till 6: 13. som 
enligt utredningens förslag far annat paragrafnummer. Det bör vidare 
liVL'rviigas. om icke i 20: 11 hör ing{1 hiinvisning även till det föreslagna 
stadganclet i X: 11. 

I den viktiga fri"igan under vilka förutsättningar hes/ut 0111 ii1·a/c/1111wmfr 
skall ske. har utredningen i sin i och för sig viillovliga striivan att tillgodose 
barnets biht<l lockats till att fram\;igga vissa riittssystematiskl t>k\ara förslag. 
De nuvarande reglerna i 21 kap. Fiiriildrabalkcn bygger pi1 att domstols dom 
eller beslut om vitrdnad och umgiingc skall verkstiillas om verkstiillandt't inte 
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strider mot viljan hos ett n{1got iildre barn (f-B 21 :4). eller om det är Bilaga 3 
uppenbart att förhilllanckna iindrats viisentligt och att drdnadsfr[1gan därför 
med hänsyn till barnets biista bör prövas på nytt av allmiin domstol (21 :5 st I) 
dler att verkstiillighet i annat fall kan medföra risk. som ej iir ringa. för skada 
på barnets kroppsliga eller sjiilsliga hiilsa (21 :5 st 2). Utredningen vill crsiitta 
regler med en allmiin föreskrift om att riitten för besluta om verkstiillighct 
endast om det är förenligt med barnets hiista (8:5 I st). Enligt fakultets-
niimndens bedömning bör emellertid fr{1gan om vad sum hiirvidlag iir 
förenligt med barnets biista beaktas redan vid avgörandet av v;irdnads- eller 
umgiingesriittsfrägan. Detta sker också ofta i praktiken genom att domsto-
larna i v(1rdnadsmftl prövar om det iir lämpligt att flytta ett barn från dess 
hittillsvarande miljö. Redan i drdnadsm{tlet bör alltid riittcn. som ju enligt 
utredningens förslag skall noggrannare iin hittills pröva dessa friigor, förutse 
att en verkstiillighetsfrf1ga kan uppkomma och vid avgiirandet av sjiilva saken 
väga in de skäl. som kan tiinkas anföras mot verkstiillighet. Pil s{i vis skulle 
rätten atmifötone i princip kunna i verkstiillighehm<llet bcgriinsa sin 
prövning till iindrade förhällanden. Utredningens i och för sig viilmenta 
förslag kommer viil eljest att leda till att processandet i vårdnads- resp. 
umgiingesrättsfrägan börjar p~i nytt. Och just denna åtminstone till synes 
ökade möjlighet att bevara status quo kan medföra. att antalet tredskande 
parter och diirmed även antalet verkstiillighetsprocesser ökar. Siirskilt 
orimligt förefaller det. att part, som fött sitt vilrdnadsyrkandc ogillat av 
horriitt eller hiigsta domstolen. skall kunna fortsätta att processa vidare om 
samma sak i verkstiillighetsmillet. ocksi1 hiir kanske i flera instanser. En 
siidan ordning med dess utdragna ovisshet synes ej heller vara siirskilt 
gagnelig för barnet. Fakultetsnämnden avstyrker alltsi1 utredningens ifr~iga-
varande förslag till ny huvudregel om förutsiittningarna för verkstiillighet 
(8:5 st 1) och menar. att förutsiittningen för viigrad vcrkstiillighet hör vara 
iindrade förhållanden eller nyvunnen kiinnedom om antingen risk för barnets 
hälsa eller barnets bestämda vilja. 

Vad angiir förfarandet rid riittcns l11mdliigg11i11g av yrkande om verkstiil
lighet är den väsentliga nyheten i utredningens förslag reglerna om muntlig 
förberedelse inför rätten samt möjligheten fiir riitten att tillkalla si"irskild 
medlare. (Se 8:2 och 3 i förslaget till lagtext.) Fakultetsniimndcn menar att en 
muntlig fiirberedelse kan ha värde vid sidan av miijligheten för riitten att 
överliimna till företrädare för socialtjiinsten att verka för frivilligt iiverliim
nande av barnet. Utformningen av regeln skulle emellertid kunna giiras 
något annorlunda om man som fakultetsniimnden betonar. att huvudregeln 
måste vara att tidigare dom eller beslut skall verkstiillas och inte. att 
överliimnandefragan ses som ganska fristi1encle i forhi1llande till riittens 
underliggande avgörande. Niimnden avstyrker diirför att riitten skall ha 
skyldighet att alltid kalla parterna till muntlig förberedelse, niir företriidare 
för socialtjänsten inte kunnat fä till stimd ett frivilligt ö\·erliimnande. Det biir 
räcka med en möjlighet för rätten. och n[1gon specialregel vid sidan av vad 
som giiller enligt RB framstär inte som pi1kallad. Siirskilt om riitten nyligen 
avgjort vtirdnadsmitlet med beaktande av friigan om barnet bör flyttas fr{m 
tidigare miljö. vore det rent oliimpligt om riitten skulle vara skyldig att vid 
följande verkstiillighet alltid kalla parterna till muntlig förberedelse oavsett 
om nya pmstiindigheter iiberopats. 

Om muntlig förberedelse inte görs ohli!,'.atorisk, m:'1ste inkdningsordL·n i 
den föreslagna 8:5 ändras. Redan i utredningens förslag iir de missvisande. ty 
annan förberedelse iin muntlig torde regelmässigt komma att förcg{1 riittens 
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avgörande. Vad utredningen föreslagit i 8:2 tillhör sälunda- processtekniskt Bilaga 3 
set! - det som rätten sysslar med under förberedelsen. 

Som skiil för införandet av möjligheten till siirskild medling efter 
förordande av riitten rn:h med skyldighet för part att inställa sig inför 
medlaren har utredningen iiberopat (bet s. 134). att konflikten mellan 
föriildrarna ofta uppstMt först efter skilsmiissan och sedan man i samband 
med den löst friigan om v{mlnad och umgänge p{1 egen hand men pi1 ett siitt 
snm senare visar sig ha varit förhastat. Detta förslag innebiir tydligen att 
utredningen i verkstiillighetsfrf1gan vill låta aktualisera en omprövning av den 
tidigare dom pil värdnaden. som meddelats på grundval av en tidigare 
enighet mellan föriildrarna. vilken nu inte föreligger. Denna situation bör 
emellertid inte lösas genom att r~itten i en frt1ga om verkstiilli,!!hl't söker fo till 
sl<ind en medling i drn underliggande fdgan om vem som egentligen skall 
vara v;\rdnadshavare. Den riktiga lösningen bör i stiillet vara. att den part 
som vill ha en iindring till stiind i värdnadsfri1gan pii vanligt siitt viicker talan 
diirom. Reglerna om verkställighet av tidigare dom eller beslut bör genom 
hänvisning till möjligheten av ändrade förhållanden kunna ge underlag för 
viigrad verkstiil\ighet i situationer som de nyss niimnda. om det inte iir 
uppenbart att talan i det nya mfilet kommer att ogillas. :-.lfönnden finner 
si!lunda att förslaget om siirskild medling p[1 förordnande av riitten bygger på 
en riittssystematisk fclsyn. Önskemålet att få till ständ överlämnande i godo 
kan dessutom tillgodoses redan genom ett uppdrag till företrädare för 
socialtjänsten. Dessutom är den föreslagna regeln onödig. ty om behov av 
särskild medling i verkstiillighetsfråga ni1gon gäng skulle uppkomma. kan 
stadgandet i RB 42: 17 andra punkten utnyttjas. fakultetsnämnden avstyrker 
sälunda förslaget om siirskild medling efter förordnande av rätten. 

Utredningen föreshlr vidare (8:7). att rätten rent av ex of(icio skall kunna 
uppta l'(/rdnads- eller 11111gängcsrä1t.1fråga11 till förnyad prön1i11g. Att sf1 skall 
ske. om part väcker talan diirom. utg~lr utredningen oekst1 fri\n men menar. 
att slidan talan skulle kunna av riitten omedelbart ogillas. om den befinns 
obefogad. Härom är att siiga. att partens talan om en redan avdömd 
vi1rdnads- eller umgiingesriittsfräga skall avvisas pii grund av domens 
rättskraft. för så vitt icke den nya talan grundar sig pä omstiindigheter. som 
tillkommit efter domen. Men äberopas s{1dana omstiindigheter. måste dessas 
ewntuclla förhandenvaro och riittsliga betydelse prövas. och n;'1got omedel
bart ogillande kan i si\ fall icke komma i fri1ga. om inte sake;;;n undantagsvis 
skulle framstå som uppenbar (RB 42:20 2 st 3 pl. Och part kan naturligtvis 
icke hindras från att överklaga domen. Att rätten kan ungefär samtidigt fä ett 
verkställighetsmt!I och ett nytt viirdnads- eller umgiingesrättsmf1l att pröva. 
är si\lunda inte något som man kan förhindra genom lagstiftning. om man 
niimligen vill att riitten skall pröva h<lda typerna av mäl. och att part skall 
kunna begära omprövning av vardnaclsfräga vid iindrade förhallanden. 

Emellertid skulle enligt utredningens förslag till lagtext riittcn kunna ex 
officio uppta v{mlnads- eller umgängesriittsfrägan pii nytt utan begränsning 
till den för part giillande förutsättningen. att nya omstiindigheter tillkommit. 
Detta förslag nödgas fakultetsnämnden bestiimt avstyrka under hiinvisning 
till vad som redan tidigare anförts om v[1dan av att i verkstiillighetsmitlet 
processa p:.'t nytt i sjiilva saken. De där anfiirda skiilen giiller mutatis mutandis 
även här. Dessutom talar all processuell erfarenhet genom tiderna starkt mot 
att tilli'tta. att domstol ö,·er huvud taget far ex officio ta upp mt1l till 
behandling. Redan utredningens antydningar ger s<llunda vid handen. att 
riitten kunde tiinkas utnyttja miijligheten till ett ex-officio-upptagande som 
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en sanktion mot tredskande part, varvid sanktionstiinkandet lätt kan ta Bilaga 3 
överhanden på bekostnad av omtanken om barnets bästa. Därest ompröv-
ning av vårdnads- eller umgängesriittsfragan framstår som påkallad p{1 grund 
av ändrade förhållanden. torde det vara betydligt lämpligare. att domaren 
genom matt:ricll proccsslcdning upplyser part om möjligheten av att väcka ny 
talan. 

Vad härefter angår verkstiillighetsjimnema. delar fakultetsnämnden 
utredningens mening, att endast vitcsförcHiggandc bör ifrågakomma vid 
verkställighet av umgängcsriittsdomar. Vitessanktionen har emellertid en 
uppenbar svaghet. Sanktionen är verkningslös gentemot den. som icke 
förfogar över tillgangar. som är åtkomliga för exekution. J värdnadsm{1I 
behövs därför en mera verksam sanktion. Fakultetsnämnden delar hiir 
utredningsmajoritetcns mening, att hiimtning genom polismyndighets för
sorg bör kunna komma i fråga, om intet annat hjälper. 

6.15 Högskolan i Örebro 

Beslutsrättcn när det gäller bestämmelserna i 8 kap BFB 

Utredningen föreslår att beslutanderätten när det gilller överflyttnad 
(tidigare verkställighetsrcglerna i 21 kap. FB) överförs från förvaltnings
rättsorganisationen (länsrätter, kammarrätter och regeringsriitt) till de 
allmänna domstolarna (tingsrätter. hovrätter och högsta domstolen). 

En anledning till en sådan reform är förvisso att nästan varje "verkstiil
lighetsärcnde" (som alltså förutsätter att det meddelade beslutet eller domen 
inte frivilligt följs) utgör ett indicium p{1 att det beslut som rätten fattat om 
"föräldraansvar" och "umgiinge" inte är en bra lösning på de motsättningar 
och förhållanden som lett fram till beslutet. Samma instans som fattar beslut 
om överflyttnad av barn bör därför. också enligt styrelsens uppfattning. 
besluta om föräldraansvar och umgängesrätt. Tanken att de senare frågorna 
skulle överföras till förvaltningsmyndighetsorganisationen förefaller främ
mande. Den enda möjliga lösningen är därför att ga pa utredningens 
förslag. 

Kompetensen hos domarna 

Emellertid talar iivcn andra skäl för en sådan lösning. Det kommer att 
ställas stora krav pf1 domstolsledamötcrna niir frågan om "'barnets hästa"' ska 
avgöras i olika sammanhang. Chanserna för att ledamöterna tillägnar sig 
nödviindiga kunskaper och sätter sin in i diskussionen ordentligt. iir 
naturligtvis större om antalet mål. där liknande problem förekommer. iir 
stort hos domstolen. Den kompetens som diirvid byggs upp hör naturligtvis 
ocksä i största möjliga man utnyttjas. Det torde inte rf1da n~1got tvivel om att 
detta mastc bli fallet om m<'1len överförs till de allmänna domstolarna. Dessa 
har redan viss erfarenhet av att handlägga fri1gnr diir sociala aspekter gör sig 
gällande - t. ex. fragor om god man. omyndigförklaring, underhällsfdgor. 
adoption och pt1följdsfdgor i brottm:ll. 

Stark - om än delvis orättvis - kritik har ocksa riktats mot förvaltnings
domarnas lämplighet som domare i mtil med sociala aspekter. Den helt 
överviigande majoriteten mtil hos liinsrätter. kammarriitter och rcgerings
riitten iir skatte- och avgiftsmål. Det ligger inget omöjligt i tanken att alla mM 
med stark social anknytning p:1 sikt iiverförs till de allmiinna domstolarna p{1 
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liknande sätt som de nu aktuella mi1len. Det hart. ex. riktats krav pii at\ vissa Bilaga 3 
körkortsfnlgor skulle överföras till denna domstolsorganisation, då de 
brottmM om trafikförseelse som ofta föregär dem avdöms diir. Pi1 liknande 
siitt kanske vissa skattehrottmal borde överföras till förvaltningsriittsorgani-
sationcn. Styrelsen finner det angeläget att framh<llla att sadana beslut inte 
får styras av den begreppsapparat som hittills anviinds inom juridiken, utan 
att avgörande i första hand får triiffas mecl" utgiingspunkt fr{111 andra 
argument. 

Handliiggningsordningen 

Inte heller torde processformcrna vid de allmiinna domstolarna lägga 
hinder för en siidan överföring. Som utredningen ocksi\ föreslagits kan man 
alltid genom siirregler lösa olika problem som möter. I lcla processen vid de 
allmänna domstolarna för niirvarandc är föremäl för översyn av rättcgängs
utredningen - Ju 1977:06. 

Partombudens kompetens 

En problematik som liknar elen som nu berörts betriiffande domarna är 
partombuclens kompetens. Det är nämligen inte osannolikt att det vore 
lättare att fa fram ett antal advokater som iir intresserade av mäl med sociala 
inslag om verksamheten förlades till tingsrätterna. Det förekommer inte 
sällan uttalanden frän pa fältet aktiva socialarbetare av innebörd att 
advokater vanligen kan såviil förvaltningsprocessen som den sociala lagstift
ningen dliligt och dä naturligtvis iin mindre har förmåga att försti1 den djupare 
problematiken i m{ilcn, vilket trots allt borde val'f1 utgångspunkten för deras 
handlande. Det hävdas till och med att advokåter inte ens förstittt att de. 
precis som när det giillcr arbL'tct som offentlig försvarare. biir verka att 
sakförhiillanclena klarläggs. 

Se även avsnitt 4. 15 - Överflyttning av barn för utövande av umgänge. 

6.16 Statens invandrarverk (SIV) 

SIV instämmer i förslaget om att polishämtning skall få ske endast under 
förutsiittning att barnet riskerar att lida skada i elen miljö där det vistas. 
Likaså instämmer SIV i att barnpsykolog. barnpsykiater eller barnläkare 
skall medverka. Om det inte är möjligt att finna en s~ldan med samma etniska 
ursprung som barnet. hör i varje fall en spr{1k- och kulturkompetent persern 
rned liimplig bakgrund medverka. 

6.17 Familjelagssakkunniga 

Utg{mgspunkten skall enligt förslaget fortfarande vara att ett domstolsav
giirandc om föräldraansvar och umgängesriitt skall efterlevas. Utredningen 
framhitllcr emellertid att verkstiillighctcn av sådana ;ivgiirandcn inte helt kan 
jiimföras med annan verkstiillighet utan att hänsynen till barnets hästa 
pf1kallar Mskilliga siirhestiimmelser. Utredningen sl~1r fast att det finns 
situationer niir barnet mår biist av att överlämnande inte sker samt att 
nuvarande ordning bör ändras s{1 att den bättre tjänar barnets behov och 
intresse (X.4.1). 
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Vi delar utredningens värderingar och finner dess förslag viil ägnade att Bilaga 3 
tillgodose barnets bästa. Vi tillstyrker således förslaget att fräga om 
överlämnande av barn skall i fortsättningen prövas av allmän domstol. Också 
vad utredningen förordar när det gäller handläggningen vid domstol -
åtgärder för frivilligt överlämnande. strävan efter en samförständslösning vid 
förberedelsen och möjligheten till särskilt sammanträde för medling- finner 
vi väl förtjänt av att genomföras. 

Stark återhållsamhet visar utredningen när det giiller tvångsmedlen. Ett 
avgörande om umgiingesrätt skall sålunda aldrig kunna leda till att barnet 
hämtas; endast vitesföreläggande skall komma i fråga. Tänkbart är att denna 
ordning kan komma att medföra en viss ökning av antalet fall då den 
ansvarige föräldern vägrar att medverka. eftersom förhållandevis många 
friviliga överlämnanden tycks äga rum sedan det väl förordnats om 
hämtning. Detta anser vi dock vara en nackdel som får tas. I stället får 
vitespåföljden anpassas så att den kan väntas leda till mi1let. Skulle den 
ansvarige föriildern ändå vägra sin medverkan kan detta vara ett skäl att 
ompröva frågan var föriildraansvaret skall ligga. något som domstolen enligt 
utredningens förslag självmant skall kunna göra. 

Tveksammare iir det om hämtningsmöjligheten helt kan undvaras när det 
gäller att återföra ett barn till den fiiriildraansvarigc. Utredningen vill inte gl1 
så långt men önskar begränsa utlämningsmöjligheten till vissa undantagssi
tuationer. nämligen när barnet riskerar att lida skada diir det vistas och det är 
den föräldraansvarige som begär Mgärden. I och för sig skulle hämtning 
därigenom förekomma bara i sådana speciella fall som ligger nära dem BvL 
behandlar och det kan. som föreslås i ett särskilt yttrande av Ivan Ottoson (s. 
186 f). ifrågasättas om inte hämtningsinstitutet helt kunde undvaras i balken 
om Bvl:s bestiimmelser om omhändertagande för samhällsvård i stället 
gjordes tillämpliga på fallen. 

I sak instämmer vi i utredningens synpunkter på de förutsättningar som bör 
gälla för ett ingripande genom hämtning. I fråga om bestämmelsernas 
formella hemortsrätt finner vi det vara en onödig omväg att begagna de 
sociala myndigheternas rätt att ingripa enligt BvL när det i de berörda fallen 
ändock finns en föräldraansvarig som handlar i barnets intresse. Att i 
enlighet med vad som anförts i det siirskilda yttrandet omhänderta barnet för 
samhällsvård och sedan förklara v{trdcn avslutad när barnet överlämnats till 
den föräldraansvarige inncbiir inga fördelar i förhållande till utredningens 
förslag. Vi tillstyrker diirför förslaget om en till vissa undantagssituationer 
begränsad möjlighet till hämtning av barn. 

6.18 Rättcgångsutrcdningcn 

När man i betänkandet föreslår att iirendcn om övcrliimnandc av barn 
framdeles skall handläggas m· allmän domstol - ett förslag som vi inte har 
någon erinran mot - så anser man sig därmed (s. 120) ha "slutligt frikopplat" 
övcrlämnandefrågan fr{m det exekutiva förfarandet. Detta är enligt v{ir 
mening en fördel endast så länge det är fråga om fall där en omprövning av 
tidigare fattat beslut är aktuell. \lien i de trots allt praktiskt förekommande 
situationer. där det framstår som uppenbart att någon omprövning inte hör 
ske. iir ju överlämnandefrågan inte annat än just en verkställighetsfråga. Och 
för sådana fall måste det vara en nackdel att man inte har tillgång till ett 
förfarande som är direkt inriktat pa verkställighet. låt vara med till 
iindamälct särskilt anpassade tviingsmedel. Vi anser att förfarandet inför 
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tingsriitt mästc utformas så att det passar för håda de kategorier av iircnden Bilaga 3 
som nämnts nu. Hur detta bör ske utvecklas i det följande. 

Processuellt sett framstår det som egendomligt att förfarandercglerna för 
tvistemål skall vara tillämpliga i en fråga som formellt måste anses gälla 
vcrkstiillighet av tidigare beslut av domstol. Från denna synpunkt vore det 
hättre att bta överlämnandefrågor handläggas som domstolsärendcn. Med 
nuvarande regler blir det da emellertid inte möjligt att avgöra iircnde vid 
muntligt sammantriide inför ensamdomare. något som mäste anses värdefullt 
i dessa frägor. Vi accepterar därför att överlämnandefrågor. med de 
reservationer som anges nedan. tills vidare fär handläggas enligt de för 
tvistem{1l gällande reglerna. Kanske kan våra kommande förslag.göra det 
möjligt att sedermera övergå till en mer adekvat handläggningsform. 

I betiinkandet har man tänkt sig att en bestämmelse om tvistemålsregler
nas tilliimplighet skall tas upp endast i tillämpningsförordningen till 8 kap. 
BFB (se l ~ s. 38). Enligt vår mening måste en sådan bestämmelse tas in i 
lag. 
~Tvistemålsrcglernas tillämplighet medför att mål om överlämnande skall 

initieras genom ansökan om stämning. Från processuell-terminologisk 
synpunkt torde det vara mindre tillfredsställande att detta begrepp används 
för en ansökan om verkställighet av domstols dom. Vi anser att tvistemi1ls
rcglerna inte bör vara tillämpliga i dtnna del. Förfarandet bör i stället inledas 
med vad som lämpligen kan kallas endast "ansökan". 

Vi ifrågasätter f. ö. om det alltid bör vara nödvändigt med ett särskilt 
ansökningsförfarande för att få till stand ett vitesföreläggande för den som har 
barnet om hand. Det finns i praktiken fall där det redan när domstolen fattar 
det ursprungliga beslutet om föräldraansvar eller umgängesrätt framstår som 
klart att siirskild åtgärd för beslutets genomförande kommer att behövas. 
Det gäller framför allt sådana fall där den icke föriildraansvarige begär beslut 
om umgängesrätt. Det torde d{1 många gånger förorsaka en helt onödig 
omgäng om man inte redan i samband med det första beslutet om 
umgängesrätt e. d. kan få till stånd ett vitesföreliiggandc. 

Att överlämnandefrågorna skall handläggas som tvistemål innebiir också 
att förfarandet skall uppdelas i förberedelse och huvudförhandling. Av 
förslagets 3 * framgår att man tänkt sig att förberedelsen alltid skall vara 
muntlig. Muntligheten är uppenbarligen av värde främst med tanke på 
möjligheterna till frivillig överenskommdsc. Det m{1ste emellertid finnas fall 
diir det med hänsyn till frågans tidigare handläggning framstår som helt 
utsiktslöst att få till stånd en överenskommelse och där andra skäl. t. ex. 
parternas bostadsorter. starkt talar mot att de skall behöva instiilla sig. Vi 
menar att man med tanke på sådana fall hör ha möjlighet till skriftlig 
förberedelse. Den föreslagna regleringen i 3 * kan då utga. varvid RB:s 
reglering i 42 kap. 9 * triider in. För att slippa kalla parter till huvudför
handling t. ex. i fall där part uppenbart tredskas kan vidare ifrågasättas om 
man inte. i konsekvens med det nyss sagda, borde öppna möjlighet att m·göra 
mål om ö1·erliimnande under förberedelsen ii1•en mot parts 1·ilja (jfr 42 kap. 
IX* RB). särskilt med tanke pa de fall diir omprövning inte iir aktuell utan 
där det endast är fråga om ren verkstiillighet. Yttra kommande förslag kan 
mi1hiinda skapa utrymme för tillriicklig flexibilitet i denna del. utan att nägon 
siirreglering behöver ske. 

Den föreslagna bestämmelsen i 4 *första stycket. som behandlar rättens 
skyldighet att söka förm{1 parterna till enfrh·illig uppgörelse, förefaller ocksii 
viil reservationslös. Vad det i praktiken torde vara fr<lga om är att uppna 
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enighet mellan föräldrarna. Det kan emellertid finnas fall där det inte ens· är Bilaga 3 
liimpligt att söka fä föräldrarna ense. Den nämnda lagtexten bör därför förses 
med en inskränkning. t. ex. ''om det är lämpligt". 

I betänkandet föreslås att ett särskilt medlings[ örjimmcle skall kunna sättas 
in efter förberedelsen. trots att sädan verksamhet dessförinnan bedrivits dels 
enligt 2 *i förslaget av företrädare för socialtjiinsten och dels enligt 4 *andra 
stycket av domaren under förberedelsen. Vi ifrii.gasätter starkt om det- med 
hänsyn till dessa tidigare förlikningsförsök - i praktiken kan framstii. som 
meningsfullt att fortsätta försöken att nå frivillig överenskommelse. Snarare 
torde ett medlingsförfarande oftast få ses som en onödig omgång. Att. såsom 
man föreställer sig i betänkandet (s. 124). medlingen skulle kunna ske i 
omedelbar anslutning till den muntliga förberedelsen. torde av bl. a. 
personella skäl vara orealistiskt. I stället får man tänka sig ett särskilt 
sammanträde med tidsutdräkt och merkostnader som följd. 

Uppenbarligen har förslaget om särskild medlare sitt mönster i stadgandet 
i 42 kap. l 7 * RB om medling i dispositiva tvister. Det är emellertid att miirka 
att utrymmet för en uppgörelse genom medlarens försorg hör vara större i 
den sorts tvister. som det där är fråga om. nämligen förmögenhetsrättsliga. 
av domstol iinnu icke avgjorda tvister som ofta är av sakligt mycket 
komplicerad beskaffenhet. Meningen med medlarens verksamhet är att man 
skall söka åstadkomma en frivillig uppgörelse utan att ta hänsyn till strikt 
juridiska överväganden och utan att utreda malet i detalj. i samma 
utsträckning som domaren. när denne söker åstadkomma en förlikning inom 
ramen för rättegången. Det är alltså medlingsförsök med olika utgångspunk
ter. som i vissa fall kan komplettera varandra. Fragor om överlämnande av 
barn är emellertid enligt vår uppfattning inte av sädan beskaffenhet att det är 
befogat med medling med andra utgångspunkter än dem som redan domaren 
kan anlägga. 

Vi ifrågasätter alltså behovet av ett särskilt medlingsinstitut i mål om 
överlämnande. Skulle det emellertid anses att ett medlingsförfarande skulle 
vara praktiskt användbart. kan vi inte finna några sakliga skäl till varför 
möjlighet till medling inte bör öppnas även för frågor enligt 6 kap. BFB, dvs. 
frågor orn föriildraansvar eller umgängesrätt. 

I betänkandet "förutsätts" (s. 125) att medlingssammanträdet ingår som 
ett led i rättens handläggning av målet och att sålunda rättshjälps/agens 
bestämmelser skall gälla. Det bör i anslutning till detta påpekas att så inte 
anses vara fallet när det gäller medling enligt 42 kap. 17 ~ RB, utan att 
därvidlag ansetts nödvändigt med en särskild bestämmelse (se 9 * 2 st 8 p 
rättshjiilpslagen i dess lydelse enligt SFS 1979:240). 

Ett problem i överlämnandemälen som inte berörs i betänkandet iir hur 
bevisningen skall fiirebringas. Man måste bl. a. ta ställning till om de vittnen 
som hörts i den ursprungliga processen om föräldraansvar och vilkas 
berättelser åberopas i målet om överlämnande måste höras om. Alternativet 
är att stadga ett undantag från RB:s princip om bevisomedclbarhet och alltså 
göra det möjligt att förebringa upptagningar av vittnesförhör inför tingsrät
ten i det förra målet (jfr även 50 kap. 23 * RB). 

När det sedan gäller frågan om rättegångskostnadernas fördelning i mål om 
överlämnande, bör man enligt vår mening se till vilken karaktär målet har. 
Om bcgiiran om verkställighet leder till en omprövning av tidigare beslut. 
synes det naturligt att samma regler får gälla som för mål enligt 6 kap. BFB, 
dvs. att kostnaderna i regel kvittas. Men i mal där verkställighet begärs på 
grund av ren tredska hos den som har barnet hos sig, bör den tappande som 

18 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 168 
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regel stå för kostnaderna. dvs. huvudregeln i 18 kap. 1 * RB bör gälla. Den i Bilaga 3 
betiinkandet föreslagna regeln (14 * I st) täcker visserligen dessa riktlinjer, 
men framstår som alltför oprecis. 

Hänvisningen till 15 ~ förvaltningsprocesslagcn (14 ~ 3 st i förslaget) 
framstår, eftersom målen skall handläggas av allmän domstol enligt RB:s 
regler, som mindre liimplig. Om det anses att en analog tolkning av RB:s 
regler, t. ex. i 18 kap. 8 §om kostnadens skälighet. blir för komplicerad. är 
det enligt vår mening hättre att direkt i BFB skriva in vad som avses gälla i 
fråga om skälighet, rätt till förskott m. m. 

6.19 Stockholms sociala centralnämnd 

Förvaltningen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag ang<'icnde 
överlämnande av barn. Förslaget om begränsning av tvångsmedel är väl 
motiverat. Vissa möjligheter till verkställighet av beslut är dock nödvändiga, 
då övriga bestämmelser i lagen annars skulle vara av ringa värde. 
Möjligheten att hämta harn från den umgängesberättigadc föräldern till den 
som har föräldraansvaret kan antas ha en allmänpreventiv och förebyggande 
effekt och bör finnas med i den form huvudförslaget tar upp. 

Beslutande myndighet i frågor om överlämnande föreslås bli de allmänna 
domstolarna. Ett av skälen till denna förändring är att länsrätterna efter sin 
omorganisation skulle ha sämre tillgång till harnkunskap och att de skulle ha 
färre möjligheter att följa den barnavårdande verksamheten. Länsrätterna 
kommer visserligen att få än mer omfattande erfarenhet av barnavårdsmål 
om förslaget till ny sociallagstiftning. främst L VU (Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga). genomförs. Med hänsyn till att överläm
nande av barn så intimt hör samman med mål rörande föräldraansvar och 
umgängesrätt ansluter sig dock förvaltningen till utredningens förslag. 

När förordnande om överlämnande av barn begärts, får rätten uppdra at 
företrädare för socialtjänsten eller annan lämplig person att verka för ett 
frivilligt överlämnande. Rätten skall ange tid för sådant uppdrag. Ntigon 
generellt angiven tid för utförande av uppdraget i1tcrfinns inte i lagtexten, 
vilket förefaller rimligt med tanke pä att uppdragen kan variera avsevärt. Det 
finns dock risk för att tidsutdräktcn blir så lång att barnet hinner rota sig i den 
miljö där det vistas. Man bör därför överväga rapportskyldighet till domstol 
efter viss fastställd tid. 

I fråga om överlämnande av barn kan vidare anföras att reglerna i 
barnavårdslagen och kommande lagstiftning (L VU) borde vara tillämpliga 
pä så sätt att lagen skulle kunna användas till skydd för de barn som far illa till 
följd av allvarliga konflikter mellan separerade föriildrar om umgängesrät
ten. En förutsättning för att så skall kunna ske är en utvidgning av lagen till 
att omfatta även dessa situationer. Förvaltningen har nämligen erfarenhet av 
fall, där barnet ryckts hit och dit mellan föräldrarna, gömts undan etc. utan 
att förhållanden som avses i § 25 a harnavårdslagcn varit för handen i n:"\gon 
av föräldrarnas hem. 

6.20 Göteborgs sociala centralnämnd 

Förslaget 

Utredningen föreslår att begreppet verkställighet utbyts mot överlämnan
de. Den föreslagna lagstiftningen innehaller stora förändringar. Handlägg-
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ningen av dessa ärenden ·flyttas från länsrätten till allmän domstol. Vid Bilaga 3 
bedömningen av umgängesrättsfrågorna skall lcdstjiirnan uteslutande vara 
vad som är förenligt med barnets bästa. Det huvudsakliga tvångsmedlet skall 
vara vite. Hämtning av polis får endast förekomma i undantagsfall och inte 
för umgängesrätt. Domstolen skall i första hand verka för frivilligt 
överlämnande av barnet. Detta kan ske dels genom att en därtill lämplig 
person får i uppdrag att under begränsad tid verka för detta, dels genom 
muntlig förhandling i rätten, där medling av för ändamålet lämpad person 
skall kunna ingå. 

Överväganden 

Samtliga dessa bestämmelser måste på ett avsevärt mycket bättre sätt 
kunna tillgodose barnets rätt och behov än nuvarande lagstiftning. Att 
barnets bästa skall vara enda ledstjärnan vid handläggningen ger domstolen 
skyldighet att tillgodose barnets behov av umgänge med sina föräldrar, men 
också möjlighet att låta barnet slippa ett umgänge som det upplever som 
mycket svårt. Att samma domstol skall handlägga ärenden om föräldraan
svar-umgängesrätt och överlämnande maste innebära större möjligheter för 
enhetliga och framsynta bedömningar. Domstolens möjlighet att själv ta upp 
frågan om föräldraansvaret och umgängesrätten hör förhindra de ständigt 
återkommande framställningarna om överlämnande av samma barn. 

Socialförvaltningen tillstyrker utredningens förslag. 

6.21 Malmö sociala centralnämnd 

Enligt utredningens förslag skall möjligheten att begära hämtning av barn 
för umgänge upphöra. De åtgärder som hör kunna vidtagas mot en 
tredskande förälder hör i stället vara vitesföreläggande med kännbara belopp 
samt att vid utredning om föräldraansvar stor hänsyn bör tagas till huruvida 
förälder är "en god skilsmässoförälder". 

Utredningens förslag om en ny modell för handläggning al' frågor om 
överlämnande är intressant och bör ha förutsättningar att bidraga till att fler 
samförståndslösningar uppnås i dessa mål. Underrätten är den domstol som 
har störst kompetens när det gäller separationskonflikter och föräldraansvar. 
Det är därför motiverat att underrätterna i stället för länsrätterna dömer i 
mål som rör överlämnande av barn. Ett intressant förslag är att domaren vid 
förberedelse i målet kan förordna om sammanträde inför särskild medlare. 
Det blir alltså här fråga om samarbetssamtal även i denna typ av mål. En 
förutsättning är dock att dessa medlare besitter stor familjeterapeutisk 
kompetens. Sociala centralnämnden anser här att familjerådgivare är den 
personalkategori som är lämpligast för denna speciella uppgift. 

6.22 Botkyrka sociala centralnämnd 

Utredningen blir inom det här kapitlet klarare i profil och ställningstagan
de. Det är dessutom glädjande att antalet ärenden, som 1977 redovisas i 
verkställd enkät från landets samtliga länsrätter. inte är fler. Ändå måste 
målsättningen vara att dessa iirenden klaras av utan tvingande åtgärder mot 
endera parten. Utredningens förslag att överföra nuvarande uppgifter enligt 
FB 21 kap. från länsriittcma till de allmiinna domstolarna finner socialkon
toret vara väl underbyggt. Nuvarande bestämmelser i FB 21:2 om uppdrag 

·-·,· ... 
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till särskild person att medverka till att frivilligt överlämnande sker, kvarstår i Bilaga 3 
utredningens förslag. Drygt hälften av uppdragen sköttes i nämnda 
enkätundersökning av socialvårdskonsulentcr och återstoden fördelade sig 
jämt mellan företrädare för barnavårdsnämnd och annan person. 

Utredningen föreslår följande i fall man inte kan komma överens om en 
lösning av tvisten. Man tänker sig en muntlig förhandling under ledning av en 
domare. som i sin tur skall ha till sitt förfogande en möjlighet till särskild 
medling under medverkan av någon kompetent persern. Man förutsätter att 
ett sådant sammanträde (medling) skall kunna komma till stånd direkt efter 
muntlig förhandling. och därför bör rätten i tveksamma fall ha försäkrat sig 
om medverkan av särskild medlare. Man har också förslag på vilka 
yrkeskategorier som kan vara aktuella. Kostnaderna för inställelse m. m. 
skall exempelvis vid långa resor kunna klaras med hjälp av rättshjälpslagcn. 
Rättens möjlighet att själv med stöd i vad som framkommer vid handlägg
ningen ta upp frågan om förnyad prövning av föräldraansvar eller umgäng
esrätt utgör i praktiken ett visst påtryckningsmedcl för föräldrarna. Kvar står 
vad domstolen gör när föräldrarna ändå inte kommer överens. Utdömande 
av vite föreslås som en väg. men man kan även i fortsättningen använda 
hämtning. Av enkätundersökningen fick man fram. att endast två fall av 
hämtning förekom 1977. I utredningen finns en reservation som innehåller 
ett påpekande om det principiellt felaktiga i att lösa en civilrättslig tvist 
mellan två parter genom att en tredje person kan hämtas med tvång. 
Socialkontoret stödjer reservantens motiveringar och kan inte heller se. med 
stöd i tillämpningen av gällande lag där man knappast alls utnyttjar 
möjligheten, varför den då skall vara kvar i en ny lagstiftning. Det är ju alltid 
barnet som tar skada vid en hämtning. 

6.23 Umeå sociala centralnämnd 

Den för barnet ytterst påfrestande hämtningen med tvång bör användas 
endast i sådana undantagsfall, där risk föreligger att barnet tar skada där det 
vistas. I denna situation kan ju även socialtjänstlagen bli tillämplig och en 
komptenskonflikt kan uppstå, som ej är tillfredsställande belyst i förslaget. 
F. ö. anser nämnden, att värdet för barnet att få umgås med båda föräldrarna 
inte uppväger den påfrestning en tvångsvis hämtning för sådant umgänge 
innebär. 

6.24 Stockholms läns landsting, förvaltningsutskottet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Utredningen anser sig i princip vilja avskaffa hämtning av barn som 
tvängsmedel men medger ändå hämtningsförfarande i vissa situationer. 
Dock skall frågan avgöras av domstol och inte som nu av länsrätten. Om 
hämtning av barn är en lämplig upplösning på en krissituation där frågan om 
föräldraansvaret är orsak till krisen. kan enligt förvaltningens mening 
ifrågasättas. 

Sociala nämnden 

Utredningen föreslår att parterna i mål om överlämnande al' barn skall 
kallas till muntlig förberedelse inför rätten om inte den som har hand om 
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barnet kan förmås frivilligt överlämna barnet. Domaren skall vid denna Bilaga 3 
förhandling sträva efter en samförståndslösning mellan parterna. Vid behov 
skall domaren ha möjlighet att lfita förberedelsen gå över i sammanträde 
inför en av riHten förordnad medlare. 

förvaltningen ansa det oklart vad som i praktiken avses med samman
triide. Om sammantrtide innebär, endast ettsamtalstillfälle anser förvaltning
en att svårigheter kan uppsrn att nä en lösning av konflikten om medlaren inte 
har en förtroendefull relation till föräldrar och barn. 

Dessutom kan det bli svårt att snabbt engagera en person som har 
erforderliga kunskaper och erfarenheter. 

6.25 Svenska kommunförbundet 

Styrelsen har ingenting att erinra mot de regler so1n föreslas beträffande 
överlämnande av barn utan ansluter sig till utredningens förslag. 

6.26 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

Alla inblandade måste arbeta för ett överlämnande m· barn på frivillighe
tens viig. Barnets intresse skall alltid väga tungt. Det talas om kontaktperson i 
förslaget och det vore önskvärt att denna person också har möjlighet att leda 
samarbetssamtal, sa att det blir kontinuitet i iirendet. TCO anser att 
kontaktpersonen ska ha en sådan utbildning, som är lämplig för uppgiften. 
Denna person ska alltså hjälpa och stödja i risksituationer. så att tvångsmedel 
kan undvikas. Vid överlämnande av barn bör hiimtning användas endast i 
yttersta nödfall och da barnet är i fara. TCO delar här utredningens förslag 
liksom vad gäller förslaget om vite som det huvudsakliga tvångsmedlet för att 
få ett överlämnande till stånd. 

6.27 Centralorganisationen SACO/SR 

Denna del av lagstiftningen behandlar de vårdnads- och umgiingesriitts
iirenden, diir konflikten mellan föräldrarna inbördes eller mellan föräldrar 
och fostcrförtildrar är ordentligt upptrappad och där barnet därför befinner 
sig i speciellt dramatisk situation. Det tycks centralorganisationen, som om 
utredarna i denna del inte lika tydligt som tidigare betonar att barnets bästa 
111[1ste vara ledstjärnan, och att man i största utsträckning mäste skapa 
förutsättningar för så gynnsam social miljö för barnet som möjligt. SACO/SR 
menar att utredarna låst sig för ett alltför juridiskt synsätt och inte till fullo 
beaktat att ärenden av det här slaget är sociala och psykologiska till sin natur. 
Lagstiftningen bör därför enligt centralorganisationen endast ses som ett 
verktyg att lösa problemställningen. Erfarenheten visar att överlämnandeä
renden efter tidigare dom eller beslut är relativt sällsynta men att det 
påfallande ofta varit frt1ga om familjer där man löst vardnads- och 
umgängesfrågorna via gemensam ansökan. De båda föräldrarnas situation 
har därför aldrig bedömts och de har inte heller beretts tillfälle att via 
samarbetssamtal bearbeta sin konflikt. Det är därför av yttersta vikt att båda 
dessa förhi1llanden beaktas i detta läge och att tidsaspekten inte får spela 
1dgon avgörande roll, annat iin diir risk föreligger diir barnet föres ut ur 
landet, eller det med skäl kan antas att barnet far illa i den aktuella 
miljön. 
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I andra ärenden får man anta. att det är till barnets bästa, att det görs en Bilaga 3 
grundlig bedömning om vem som skall anförtros föräldraansvar och hur 
umgängesrätten bör se ut och att det således kan bli fråga om en rättslig 
omprövning i dessa avseenden. Med hänsyn härtill menar centralorganisa-
tionen att det är viktigt, som utredningen föreslår, att man överflyttar 
ärenden av detta slag från liinsrällema till allmänna domstolar. På så sätt 
garanteras mera enhetliga lösningar och en helhetssyn på problematiken. 
SACO/SR delar också utredarnas uppfattning att det är en fördel om man 
kan skapa en viss flexibilitet vad gäller rätt forum i dessa mål. 

Enligt utredarna bör gången av ett överliimnande-ärende efter föregående 
dom eller beslut rörande föräldraansvar m. m. vara följande. 

I. Samfijrståndslö.ming genom socialförvaltningens försorg helt på frivillig 
basis. Det sägs i paragraf 2 att företrädare för socialtjänsten skall verka för 
att den som har hand om barnet frivilligt skall överlämna detta. Misslyckas 
socialtjänstemannen härmed skall han/hon meddela rätten som sedan 
trappar upp ärendet enligt punkt 2. 

SACO/SR menar att det i denna paragraf i stället hör uttalas att 
socialtjänstemannen i första hand skall bilda sig en uppfattning om vad 
som är bäst för barnet och först därefter eventuellt verka för frivilligt 
överlämnande. I detta sammanhang bör man också bereda föräldrarna 
möjlighet att mera grundligt bearbeta sin konflikt. På så sätt kan man 
sannolikt många gånger undvika att ett sådant här ärende behöver dras 
inför domstol. 

2. Förhandling inför domstol. Utredningen har tänkt sig att domaren också i 
första hand skall verka för en samförståndslösning, men utredningen har 
nu velat ha möjlighet att med tvång få parterna att inställa sig. I vissa fall 
har den tänkt sig att använda sig av särskild medlare, exempelvis 
familjerådgivare och barnavårdskonsulcnt. personal med barnpsykologisk 
eller barnpsykiatrisk utbildning. Till dessa medlingssammanträden har 
man dock inte tänkt sig möjligheten av tvång för att få parterna att inställa 
sig. Om medlingen inte lyckas skall huvudförhandlingen komma till stånd. 
Barnets behov skall då vara vägledande för om man skall förordna om 
överlämnande eller ej. 

SACO/SR:s uppfattning är att det föreslagna förfaringssättet enligt 
denna punkt är alltför juridiskt förankrat. Det är viktigt att det i detta 
skede generellt finns med företrädare för barnet och någon som har 
gedigen kunskap och erfarenhet gällande relationsbcarbetning. Medlings
förfarandet bör således vara obligatoriskt, inte minst med tanke på att ge 
material till den eventuellt kommande huvudförhandlingen. ~:ACO/SR 
menar också att det måste vara lika viktigt att med tvång kunna inställa 
parter till den här typen av medlingssammanträde som till en förhandling 
med kanske enbart domare och parterna. Som SACO/SR tidigare nämnt 
har centralorganisationen dock redan under punkt 1 önskat få med de här 
skisserade insatserna och också den uttryckliga formuleringen att barnets 
behov skall vara vägledande för om överlämnande skall ske eller ej. 

SACO/SR anser inte att domstolen utan socialförvaltningens hörande 
skall kunna avskriva ett överlämnande om en av parterna i.nte instiiller 
sig. 

En speciell typ av överliimnande-ilrcnde gtillcr fostcrharn som de 
hiologiska föräldrarna skall fä tillbaka. Det är viktigt att man i dessa 
ärenden mera än för närvarande beaktar barnets behov av att fä vara kvar i 
en invand trygg miljö. SACO/SR hälsar diirför med stor tillfredsstiillclse 
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möjligheten att i vissa av dessa fall överflytta föräldraansvaret till Bilaga 3 
fosterföräldrarna. I princip bör relationen då vara likartad med den som 
rt1der mellan adoptivföräldrar och adoptivbarn och det är önskvärt att 
adoption i flertalet fall kommer till stånd. Fosterbarnens trygghet 
garanteras inte endast av att biologiska föräldrar inte kan göra anspräk på 
dem utan också av att fosterföräldrarna inte skall frånsäga sig ansvaret. 

Niir det gäller tvångsmedel vid överlämnande av barn är SACO/SR av den 
uppfattningen, att endast vite bör komma i fråga och att detta bör sättas 
förhållandevis högt. SACO/SR är emot tvångshämtning via polis. Det är 
centralorganisationens mening att i de fåtaliga fall det kan bli fråga om bör 
t1tgärdas enligt barnavi\rdslagen och att eventuella ändringar därför bör 
komma till stånd i denna lag. 

6.28 Moderata Kl·innoförbundet (MKFJ 

MKF vill kraftigt understryka vikten av att i den kommande lagstiftningen 
barnets rätt ställs i första rummet. Ö1·erlämna11de/hämt11i11g av ham måste få 
ske enbart i synnerligen tvingande fall och då måste utgångspunkten alltid 
vara att verkställigheten och det praktiska sätt varpå denna sker skall vara till 
barnets bästa. 

MKF anser inte att detta principiella ställningstagande undergräver 
respekten för eventuell dom om umgängesrätt. 

6.29 Centerns Kvinnoförbund <CKF) 

De polishämtningar som förekommer idag skall inte få förekomma och 
CKF instämmer i utredningens bedömning härvidlag att barnets bästa alltid 
skall väga tyngst. 

CKF är positiv till att riittsprövning i ifrågavarande fall flyttas från 
länsriittema till vanliga domstolar. J uristcr som handhar dessa ärenden bör få 
en god utbildning i mer allmänmänskliga problem. 

6.30 Folkpartiets kvinnoförbund (FPK) 

Vad gäller frågan om överlämnande av barn instämmer förbundet i 
utredningens förslag. Vid s. k. samarbetssamtal är det av yttersta vikt att 
särskilt utsedda samtalsledarc medverkar vid konflikter. 

6.31 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund (SSKFJ 

Överlämnandet av barn skall ske efter beslut av domstol och inte som nu av 
länsrätt och under medverkan av barnläkare, psykolog eller psykiater för att 
skydda barnet. 

6.32 Moderata Ungdomsförbundet 

Se avsnitt 8 . .30. 
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6.33 Folkpartiets Ungdomsförbund (FPU) 

Utredningen anser att polishämtning i undantagsfall ska kunna användas 
vid återlämnande till den som har föräldraansvar. FPU menar att polishämt
ning är en så extrem åtgärd att det endast ska få förekomma i situationer där 
barnet far illa. På den här punkten instiimmer vi allts[1 i det siirskilda yttrande 
som Ivan Ottoson lämnat. 

6.34 Sveriges advokatsamfund 

Samfundet finner riktigt att frågan om överlämnande av barn handläggs av 
allmän domstol, som har att pröva frågorna om vårdnad och umgängesrätt. 
och tillstyrker att tillämpligt tvångsmedel endast skall vara vite utom i de fall 
då fråga är om överlämnande av barn till vårdnadshavare. 

Domstols beslut om vårdnad måste kunna verkställas. Samfundet avstyr
ker därför förslaget att en förutsättning för lziimtning skall vara att s[1dan iir 
påkallad på grund av att barnet riskerar lida skada i den miljö där det vistas. 
Denna väsentliga inskränkning i rätten till hiimtning framg:'tr av motiven men 
har inte kommit till klart uttryck i lagtexten, där man talar om att hiimtning 
kan tillåtas, om det är förenligt med barnets bästa. Skall bestämmelsen 
tillämpas i enlighet med motiven, kommer kampen att bli hf1rd mellan 
föräldrarna om att ha barnen hos sig när vårdnadsbeslutct meddelas. 

6.35 Sveriges domareförbund 

Domareförbundet kan i och för sig ansluta sig till utredningens uppfattning 
(s. I I 7 ff) att det finns anledning att överväga om vissa av de nuvarande 
bestämmelserna i 21 kap bör ändras eller jämkas sä att de bättre tjänar 
barnets behov och intressen. Förbundet har sålunda ingen erinran mot att 
vissa termer. såsom verkställighet och överflyttning. utbyts mot andra. Vilka 
benämningar som än väljs måste emellertid den grundläggande innebörden 
av bestämmelserna om överlämnande av barn liksom tidigare vara att 
domstols dom eller beslut bör efterlevas. Detta uppges också vara 
utredningens uppfattning (s. 1I7). Bestämmelserna i det föreslagna 8 kap. är 
emellertid inte entydiga i detta avseende. De kan inge förestiillningen att 
frågan om vad som är bäst för barnet i föräldraansvars- eller umgiingesriitts
hänseendc kan upptas till förnyad prövning i målet om överHimnande. För 
undvikande av missförstånd bör lagtexten utformas så att den ger klart 
uttryck för att hänsynen till barnets biista inte avser annat än frägan om 
överlämnande skall ske eller inte. 

Utredningen föreslår (s. 120 ff) flera ändringar i gällande regler för 
prövning av frågor om överlämnande av barn och föreslår också att de 
allmänna domstolarna i stället för länsriitterna i fortsättningen skall hcsluta i 
dessa frågor. Vad utredningen anfört till stöd för sistniimnda förslag (s. 
118 ff) är enligt domareförbundets mening inte övertygande. Som förbundet 
uttalat ovan måste frågor om överlämnande av barn. även om vissa termer 
utbyts mot andra, vara av huvudsakligen cxekutionsriittslig natur. Uppgifter 
av sådan art har hittills inte ansetts böra ävila de allmiinna domstolarna och 
förbundet menar att det bör föreligga mycket starka skäl för att denna princip 
skall frångås. För att allmänhetens tilltro till myndigheterna skall kunna 
bibehållas måste enligt förbundets uppfattning i det längsta undvikas att 
samma myndighet först beslutar och sedan ocks~i förordnar om verkstiillig-

Bilaga 3 
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het. Detta gäller i särskilt hög grad om förordnandet om verkställighet, Bilaga 3 
säsom i nu förevarande fall. skall föreg{1s av liimplighetshedömningar. 
Förbundet anser s<'tlunda att verkstiillighetsfr:°1gorna liksom hittills bör 
handläggas av liinsrätterna. Även praktiska skäl talar enligt förbundets 
mening för en sadan ordning. förbundet vill diirvid i första hand hänvisa till 
att Wnsriitterna redan har en organisation 1·iil anpassad för praktiska 
verkstiillighetsfrägor och skyndsam handläggning, vilket f. Il. inte är fallet 
med de allmänna domstolarna. Många av de mindre allmiinna domstolarna 
skulle dessutom. såsom framgi\r av elen statistik som n.:dovisats av 
utredningen (s. 119). mycket sällan. kanske bara en g<'u1g vart annat år. få 
anledning att pröva vcrkställighetsfrågor. Dessutom kan det för parterna 
framsitt som olämpligt att samme domare som meddelat domen eller beslutet 
oeks;1 prövar frågan om verkställighet. Den föreslagna ordningen skulle 
alltsi'i förorsaka flera praktiska problem och skulle inte heller, säsom uttalas 
av utredningen (s. 119). skapa "'bättre förutsättningar för enhetliga lösningar 
och en helhetssyn p[\ de problem som iir i fråga". Tvärtom anser förbundet att 
dessa syften bättre nas om verkställighetsfr{1gorna handläggs av länsrätterna 
som genom miingden av mål bibringas stor erfarenhet i dessa frågor. Det bör 
också framhMlas att liinsrätterna har betydande erfarenhet av harnavf1rds-
frägor genom sin handläggning av mål enligt barnavi\rdslagen. Domareför-
bundet avstyrker således förslaget i denna del. 

Den ordning. i vilken verkställighetsfrågorna för närvarande handläggs. 
fungerar enligt domareförbunclets erfarenhet väl, och någon anledning till 
ändring diirav föreligger inte i vidare mån än att det bör överviigas huruvida 
liinsrätt skall kunna initiera en omprövning vid allmiin domstol av 
föräldraansvar och umgängesrätt. 

Förslaget angiiencle begagnande av fl•ångsmcde/ föranleder inte någon 
förbundets erinran. 

För den hiindelse frf'tgor om överlämnande av barn likväl skulle anses böra 
handläggas av de allmänna domstolarna torde lagbestiimmelserna böra ge 
klarare uttryck för att riitteg~mgsbalkens regler om indispositiva miil är 
tillämpliga. Den föreslagna bestämmelsen i 8 kap. 14 § första stycket om 
riittegångskostnad bör under alla förhMlanden omarbetas så att den 
överensstämmer med föreskrifterna i förslagets 6 kap. 33 §. 

Skiljaktig mening m· lagmannen Ankarloo 

De r.uvarande bestämmelserna i 21 kap. fiiriildrabalken om överlämnande 
av barn präglas av ett exekutionstiinkande. Ett mål om överlämnande av 
barn innefattar emellertid m{mga ner fr{1gor än som normalt iir förknippade 
med verkställighet av dom eller beslut. I mälet föeropas ofta samma 
proeessmaterial som i vårdnadsprocessen. I andra fall iir proeessmaterialet 
visserligen nytt men av samma art som i ett värdnadsmål. t. ex. niir barnet har 
tagits om hand av någon som ej har befogenhet att vårda barnet och som 
vägrar att liimna barnet ifrän sig. Det finns LHirför starka skiil för att samma 
domstol prövar blide frågor om föräldraansvar och umgiinge samt frägor om 
vcrkstiillighct. Det mästc vidare anses som en fördel att domstolen vid 
behandlingen av ett verkstiillight'tsyrkande utan omg;lng kan ta upp frågor 
om föriildraansvaret eller inskriinkning i L'll tidigare faststiilld umgiingesriitt. 
Det iir diirvid av undL"rnrdnat intrL'sse om denna omprövning flyttas till 
förvaltningsdomstol eller om prövningen av verkstiilligheten flyttas till 
allmiin domstol. 
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6.36 Svenska Läkarcsällskapet 

Uikan:sällskapet tillstyrker att hämtning som en möjlighet för umgänge 
skall utgå. I vissa situationer bör dock hiimtning finnas kvar. exempelvis i 
sådana där uppenbara risker för barnets hästa föreligger i den miljö harnet 
vistas. Utredningen föresltir att vid hämtning skall utöver kontaktpersonen. 
barnläkare. barnpsykiatriker eller barnpsykolog medverka. Man har fram
hävt krav p[1 fackkunksap i detta sammanhang. Det vore angeläget att 
utredningen mera ingående beskriver vad som egentligen [!syftas vid 
medverkan av dessa nämnda personer. 

6.37 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göteborg 

De tvdngsmedel - vitesföreläggande och polishämtning - som finns för att 
genomdriva ett domslut i fräga om överflyttning av barn kommer lyckligtvis i 
praktiken sällan till användning. Ur barnspykiatrisk synpunkt är såväl vite 
som hämtning meningslösa åtgärder för genomförande av umgängesrätt (jfr 
avsnitt 4.36). Niir det gäller föräldraansvar är det något annorlunda. Dels bör 
en sådan åtgärd kunna vara en engångsföreteelse till skillnad från förhållan
dena vid umgängesrätt. dels kan det ha väsentlig betydelse för barnets hela 
framtid. Att hämtning bara skall kunna ske om barnet riskerar att fara illa i 
den miljö det vistas i ger en ytterligare garanti för att detta blir mycket 
sällsynta ingripanden. men i så fall kan detta ske snabbare enligt BVL 
(L VU). Hämtning borde alltså kunna utmönstras som tvångsmedel och 
endast vite kvarstå när det gäller tvister om föräldraansvar. 

6.38 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Helst önsknr viil alla att man aldrig tvångsmässigt behövde ta till vite eller 
överlämnande för att umgängesrätt och atergång till den föräldraansvarige 
skall fungera. Bra att förslaget endast innebär vite när det gäller utövande av 
umgiingcsrättcn. Att utföra ett överHimnande av barnet så skonsamt som 
möjligt är säkert svårt hur många människor barnet än har som stöd. Det är 
viktigt att man både när det gäller umgängesrätt och överlämnande utgår från 
vad som är barnets hiista och eventuellt omprövar vem som skall ha 
föräldraansvaret. 

Procedurreglerna med uppdrag till en social tjänsteman att verka för 
frivilligt överlämnande. vite. muntlig förhandling och medling är tidskrävan
de men naturligtvis viktiga för att om möjligt undvika ett tvångsmässigt 
överlämnande. Utifrån den tid detta tar är det dock svårt att förstå 
diskussionen pä sid 129. att man skulle använda sig av Barn-föräldrabalken 
för att titcrföra ett barn från en oliimplig miljö (ej hos förälder). till den 
föriildraansvarige, i stället för att omhänderta barnet enligt barnavårdslagen. 
Idag bestär ett omhiindertagande för utredning 4 veckor. enligt Socialtjänst
lagen kommer det att bestä kortare tid och ovanstaende procedur tar siikert 
lika l{mg tid. 

~iir tviqen g:'.itt s[i långt som till fräga om vite och överlämnande skulle 
föräldrarna behöva mycket mer psykoterapeutisk hjälp än juridisk medling 
och förhandling. 

Bilaga 3 



Prop. 1981/82:168 283 

6.39 Sveriges skolkuratorers förening 

Utredningens förslag att allmän domstol skall vara beslutande myndighet i 
stället för Hinsriitterna, anser vi iir ett steg i rätt riktning. Länsriitterna bör 
inte vara berörd myndighet. 

Vi anser emellertid att utredningen i detta avsnitt inte framhåller barns 
behov lika starkt som i föregående frågor. Det konstateras att konflikter som 
ger upphov till begäran om överlämnande av barn ofta är svtirlösta. Samtidigt 
föreslås att domare vid allmän domstol skall försöka komma fram till 
samförståndslösningar. Vid behov skall domaren ha möjlighet att lata 
förberedelserna gå över i sammantriiden inför en av rätten särskild förordnad 
medlare. 

Detta förslag är inte tillfredsställande. 
Vi stöder utredningens förslag att hämtning ej får förekomma vid 

umgängesriitts utiivande, utan enbart vid överWmnande till den som har 
föräldraansvaret och endast om barnet riskerar lida skada i den miljö den 
vistas. 

6.40 Fosterhemmens Riksförbund (FR) 

Den skärpning av reglerna som föreslås, ställer vi oss positiva till. 

6.41 Fiircningen BRIS - Barnens Rätt I Samhäliet 

Betr. ÖFerlämnande av barn genom polismyndighetens försorg anser BRIS 
att sådant överlämnande överhuvudtaget inte skall förekomma för fullföljd 
av beslut om umgängesrätt. BRIS ansluter sig till Ivan Ottosons särskilda 
yttrande om att överHimnande inte får komma ifråga annat än om barn far illa 
i den miljö det befinner sig. 

Författningsförslag och motivering 

BFB 8 kapitlet 

BRIS har i sina författningsförslag iindrat niigot i paragrafindelningen, sä 
att utredningens 3 *i BFB 8 kap. skrivits ihop med 4 §.För övrigt följer v{1ra 
paragrafer samma ordningsföljd som i betänkandet. men med den ändrade 
numrering som föranleds av ovanst{1ende. 

Vad BRIS vill uppnii med att viinda polishämtningen mot den vuxne iir att i 
första hand undanröja den fruktansvärda hotsituation som hundratals barn 
lever i idag i Sverige. Till Barnens Hjiilptelefon p{1 BRIS" kontor får vi i 
genomsnitt ett samtal i veckan som gäller polishiimtning av barn. Flera barn 
har hiimtats 2, 3 eller 4 gtmger redan. Många barn har under <1ratal levt med 
detta hot ständigt hiingande över sig. 

I och med v~ir omformukring av 4 * s:"i riktas hotet istiillet mot elen vuxne. 
Vi hoppas att det skall ha den effekten dessutom att vuxna hejdar sig litet mer 
än de f. n. gör i sina konflikter och inte pa samma sätt använder barnen som 
brickor i spelet. Som det nu iir kan de giira det utan minsta konsekvens för 
egen del. men med sviira .och ofta besti1ende psykiska konsekvenser för de 
barn som drabbas. 

Meningen iir att det första rekvisitL't för att ni1gon överhuvudtaget skall fä 

Bilaga 3 
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begära överliimnande av barn, iir att överlämnandet ska ske fi'å1111ägomi11g 
destruktivt. Inte i något läge får barn överlämnas genom ingripande i enlighet 
med BFB 8:4 enbart för att överliimnas till 11ågonti11g. Överhuvudtaget ska 
inte byte av miljö ske tvångsvis eller mot barnets vilja på andra premisser. 
Polishiimtningen ska upplevas som en räddning för barnet från en klart 
destruktiv miljö. För andra situationer finns andra medel. 

Det andra rekvisitet skall vara att man om möjligt skall hiimta den vuxne 
medan barnet intL' iir niirvarandc. Ch1r inte det för man överväga vilken 
t1tgiircl som förorsakar barnet minst skada, att se den vuxne föras bort eller att 
sjiilv utsättas för det. Någon som kiinncr barnet väl (barnets kontaktperson, 
liirare, annan vuxen förtrogen till barnet eller förälder) bör kontaktas både 
för att bedöma barnets behov av hur hämtningen bör gå till och för att vara ett 
stöd för barnet under och efter hämtningen. 

Betänkandets 6 * 3 stycket är inte relevant längre när man hämtar barn 
endast från mycket desfruktiva situationer. 

I 4 * i v[1rt förslag har vi avsiktligt inte nämnt förälder som första 
stödperson vid en polishämtning. Vi bedömer det så att både situationen för, 
under och direkt efter en polishämtning iir så uppskakande för barnet att 
barnet i normalfallet behöver främst en neutral. men trygg avstamp från den 
starka upplevelsen. Det kan bli för häftigt med tvära känslomiissiga kast och 
krav för barnet. Ofta kan det vara helt nödvändigt för barnet att först fä ösa 
ur sig vad man upplevt för en neutral person, innan man orkar knyta an igen 
till sin förälder eller annan. 

Har en förälder utsatt barnet för den situation som varit orsak till 
polishiimtningen, så vill barnet ofta av lojalitetsskiil inte utlämna en förälder 
till den andra. Barnet tycker oftast om båda föräldrarna och förstår kanske 
att den ena föräldern varit i en desperat situation. Barnet vill kanske inte 
heller öka p{1 konflikten mellan sina båda föriilclrar. 

BRIS vill helt ha bort förfarandet med vitesföreläggande i sådana här 
situationer. Vi tror inte att det har n{1gon annan effekt iin att göra situationen 
iinnu viirrc. dels förliinga den. dels öka på pressen på den person som redan 
försatt sig och barnet i en ohiillbar sits. Att vitet i sig skulle förmå en desperat 
person att inse att han/hon skall iinclra sitt beteende förefaller inte troligt i ett 
sådant här läge. Kan det visas att vitcshotet haft avsevärd effekt i sddana här 
situationer skall det naturligtvis behållas men BRIS ställer sig tveksam till 
det. 

BRIS har som ett alternativförslag till I ~skrivit ihop elen med 7 ~för att 
betona att överlämnande av barn i första hand inte är ett maktmedel att utöva 
föriildraansvaret med utan en nödlösning niir harn far mycket illa. 

l * Alternativt författningsförslag: 

När barn utan heaktansviirda skäl bortförs eller kl'arhålls kan den som har 
föräldraamTaret, förälder wan del i föräldraann·<tr eller annan som hamet 
stadigrnrandc 1·ista.1· hos hegära rättens förordnande att barnet skall örerliim
nas rill ho11om i enlighet med 2-5 H om det iir uppenbart förenligt med barnets 
hiis/11. 

Fiirordnande enligt fiirsta strcket kan också begäras m· harnomb11dsman-
11e11 eller socialniimnden. 

13 RIS bifogar Yttrande över motion 1977178: 1478 om verkstiilligheten av 
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beslut i vårdnadsärenden för att ytterligare förtydliga våra synpunkter och 
erfarenheter- av polishämtningar av barn. I 

I * Författningsförslag: 

Har i dom eller beslut bestämts om föräldraansvar kan den föräldraansm
rige hegiira rättens förordnande om fullföljd av domen eller beslutet. 

2 § Författningsförslag: 

När förordnande enligt 1 § begärts skall rätten uppdra åt företrädare för 
socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt skall 
överlämna barnet. Sådant uppdrag får även lämnas åt annan för uppdraget 
lämplig person. 

Den som fått uppdrag enligt första stycket skall inom tid som rätten har 
bestämt lämna denna en redogörelse för åtgärder som vidtagits och vad som 
förekommit vid uppdragets utförande. 

3 * Författningsförslag: 

Anser rätten att åtgärd enligt 2 § är utan verkan eller har åtgärden inte lett 
till frivilligt överlämnande av barnet skall rätten kalla parterna till samman
träde inför medlare, som förordnas av rätten, eller till förberedelse. Kallelse 
till sådan förhandling skall även tillställas barnets kontaktperson. 

Ev. tillförordnad medlare skall i efterhand utan dröjsmål lämna redogörelse 
till barnets kontaktperson om 1•ad som förel'arit. 

4 § Författningsförslag: 

Uppnås inte överenskommelff mellan parterna genom medling, förheredel
se eller på annat sätt, får rätten besluta i enlighet med I ~-

/första hand skall överlämnande av barnet ske på sådant säll att den vuxne 
som hindrar beslllfets verkställighet tillfälligt hortföres genom polismvndighe
tens försorg så lång tid som det tar för barnets kontaktperson, annan för 
uppdraget lämpad person, föräldraansvarig eller annan förälder utan det 
fiiräldraansvaret att förbereda barnet för flyttningen och verkställa den. 

I andra hand skall barnet personligen hämtas grnom polismyndighets 
försorg om den v1une som motarhetar beslutets ji1llföljd agerar på sätt som är 
ägnat att ge barnet större psykiska men Fid hämtning enligt andra stycket än 
enligt detta stycke, eller om barnetsfysiska eller psykiska hälsa llfsiitts för större 
risker i den hefintliga miljön än de psykiska men en polishämtning av barnet 
personligen åsamkar barnet. 

5 * Författningsförslag: 

Skall iil'erliimnande av ham ske genom polismyndighets försorg i enlighet 
med 4 §. skall barnets komaktperson, annan för uppdraget lämplig person, 
föräldraansvarig eller förälder utan del av sådant ansvar och barnpsykiater, 

1 Bilagan. som innefattar tvi! skrivelser. finns intagen i slutet av detta avsnitt. 
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barnpsykolog eller likna11de fackman medl'erka för att ta tillrnra barnets 
intressen. 

Om särskilda skäl föreligger får rätten, för att under/iirta barnets Öl'erläm
nande, föreskriva att barnet tillfälligt skall omhändertagas på lämpligt sätt. 

Överlämnande av barn i andra fall 

7 § Författningsförslag: 

Även om dom eller beslut som avses i 1 § inte föreligger kan den som har 
föräldraansvaret. när barnet vistas hos annan. begära rättens förordnande att 
barnet skall överlämnas till honom i enlighet med 4 och 5 .Q.~. om det är 
11ppe11/Jart före11/igt med barnets bästa. 

Motsvarande skall gälla vid gemensamt föräldraansvar om en av dem som 
har föräldraansvaret utan beaktansvärda skäl bortfört eller kvarhåller barnet 
och den andre begär överlämnande av barnet. 

I övrigt skall 2-6 ** ha motsvarande tillämpning. 

Gemensamma bestämmelser 

9 ~ Motivering: 

BRIS vill att om det överhuvudtaget är genomförbart skall barnets mening 
inhämtas. !lur det skall gå till varierar stort alltefter barnets ålder. 
utvecklingsgrad. ålder och den allmänna aktuella situationen. Barnpsykia
trisk och barnpsykologisk expertis bör i normalfallet sköta sådant förfarande 
med barnet. 

Huvudregel skall vara att barnets mening alltid blir utslagsgivande på 
precis samma sätt som enligt BFB 6 kap. 17 och 30 **·Undantag skall endast 
medges för situationer liknande dem vi exemplifierat i den sammanfattande 
motivering för BFB 6 kap. 14. 17 och 17 a §§. Barnet själv vet mest om hur 
bra eller dåligt det är att vara barn i just den familj som just det barnet levt 
med. Ingen annan kan veta det bättre. 

9 * Författningsförslag: 

I mål om överlämna11de av /Jarn skall barnets meni11g i frågan inhämtas på 
ett för barnet liimpligt sätt. 

Barnets me11i11g skall därvid vara utslagsgiva11de. 

10 * Motivering: 

Betr. praktiska frågor vid umgängesrättens utövande (6.2.4 i betänkandet) 
och BFB 8 kap. 10 §: 

Niir det gäller fara att ett barn förs ur landet vill BRIS föreslå att i barnpass 
skall obligatoriskt medfölja utresetillstånd för alla utlandsresor. Sådant 
utresetillstånd skall alltid vara bevittnat och utfärdat och undertecknat av 
föräldraansvarig som ej medföljer på resan. 

Rent praktiskt föreslår BRIS följande tillvägagångssätt: I barnets pass 
anges den eller de föräldraansvarigas namn. personnummer. passnummer. 
namnteckning samt foto. 
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Tillstånd kan ges pf1 separat papper eller genom enkel förtryckt text i Bilaga 3 
barnets pass: "Jag medger att detta barn reser med (namn och personnum-
mer) den (datum) från (land) till (land och beräknad hcmresedag). 

Datering, namnteckning, bevittning:· 

Bevittning av varje tillstånd är nödvändigt för att undvika hotsituationer. 
För att inte onödigtvis komplicera tillvaron i familjer där sådana här risker 
inte är aktuella skall generella tillstånd kunna ges för exempelvis ett år i 
taget. 

BRIS anser att de praktiska konsekvenserna av tillståndstvång är minimala 
jämfört med de fördelar förslaget innebär. Nackdelarna är således att båda 
föräldraansvariga måste hämta ut passet personligen. jämH\rt med att den 
ena nu kan göra det med den andra föräldraansvariges skriftliga tillstånd. 
Möjligheten att ge generella tillstånd kan inte anses som särskilt betungande i 
de fall där riskerna för ev. kidnappning bedöms som obefintliga. 

Fördelarna är däremot flera och betydligt tyngre vägande, även om de 
kommer färre familjer tillgodo. Med detta förfarande undviker man själva 
hotsituationen för barnet, vilket i många fall är en outhärdlig press. Man 
undviker också en ökande konflikt mellan föräldrarna enbart p. g. a. rädslan 
för att en sådan här risk existerar att barnet skall kunna föras ur landet. Man 
undviker förhoppningsvis också den katastrof en kidnappning innebär för 
barnet. 

Ingen kan med något som helst anspråk på tillförlitlighet i förväg uppskatta 
risken för att någon egenmäktigt skall föra barnet ur landet. Det enda som 
står oss till buds är att förhindra möjligheterna av att en sådan situation 
uppstår. Som det är nu måste vi först vänta tills det väl hänt. När det sedan 
hänt inser vi att vi nästan aldrig har några medel att ingripa med för att rätta 
till den katastrof som inträffat. BRIS förordar därför att vi i Sverige gör allt 
för att undvika sådana här risker att barn skall fara illa. 

10 § Förfåttningsförslag: 

Föreligger i mål enligt detta kapitel fara att barnet förs ur landet eller är 
målet av annan anledning brådskande, kan rätten förordna att barnet 
omedelbart skall omhändertagas på sätt som rätten finner lämpligt. 

Kan beslut enligt första stycket inte avvaktas får polismyndighet vidtaga 
sådan omedelbar åtgärd som kan ske utan skada för barnet och i enlighet med 
4 och 5 ff 

Åtgärden skall genast anmälas till rätten. som utan dröjsmål prövar om 
den skall bestå. 

11 § Författningsförslag: 

Hämtning och annan åtgärd beträffande barnet skall utföras på ett för 
barnet så skonsamt sätt som möjligt och med iakllagande ai• tillgängliga 
kunskaper om barns behov diirvidlag. Barnet skall alltid erbjudas kristerapi av 
expertis i samband med åtgärder enligt della kapitel. 
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Tillfällig bostad för barn 

BRIS föreslår att nedanstående författningsförslag införes i BFB 8 kap. 
mellan 12 och 13 **· Vi har därför preliminärt numrerat vårt förslag till 

12 a *· 
BRIS har många gånger uppsökts av barn som befinner sig i en akut 

krissituation. Det kan gälla misshandel i hemmet, fysisk likaväl som psykisk, 
svårigheter i ett fosterhem eller vid en intagning på barnpsykiatrisk klinik 
eller i andra situationer. 

Gemensamt har i alla dessa fall varit att ingen vuxen tagit deras hjälpbehov 
på allvar. När barnet bett om hjälp har det ignorerats av den vuxne och 
många gånger har barnet med list eller våld förts tillbaka till just den situation 
som barnet finner outhärdlig och söker hjälp för att bearbeta eller komma 
ifrån. 

I sådana här fall kan barnet bli desperat och söka sig till 'riskmiljöer' därför 
att det är det enda som {1tcrstår där ingen förväntas vilja lura eller tvinga 
tillbaks barnet till det barnet just då inte klarar av att utsättas för. För att ge 
barnet en nödvändig paus i krissituationen vill BRIS att man i sådana fall 
skall förordna om tillfällig bostad för barnet och vid behov även om 
umgängesrätten i enlighet med barnets önskningar. Dä kan man i lugn och ro 
bearbeta situationen och hinna finna lämpliga. mer varaktiga lösningar 
samtidigt som barnet får tillgång till ett vuxet stöd i den akuta krissituatio
nen. 

Förordnande enligt 12 a * bör kombineras med samarbetssamtal i enlighet 
med BFB 6 kap. 29 * och förhoppningsvis leda fram till en fungerande 
lösning. Vill barnet prata i enrum med en terapeut skall detta respekteras och 
begär barnet att vad som därvid yttras inte får föras vidare skall även detta 
respekteras. Barnet bör delges möjligheten av att företrädas av en egen 
terapeut och det bör beslutas i enlighet med barnets önskemål därvid. 

12 a * Författningsförslag: 

Har överlämnande av barn skett i enlighet med 4 och 5 **eller befinner sig 
barnet uppenbart i annan akut krissituation och uttrycker klar mot1'ilja all 
återvända hem eller att stanna kvar där det är, kan tillfällig bostad förordnas 
för barnet. 

I första hand skall sådan bostad.förordnas hos barnets kontaktperson eller 
annan Fuxen som barnet känner och har förtroende för. 

Vid behov skall tillfälligt förordnande meddelas även om umgängesrällen. 
Förordnande enligt denna paragraf skall innebära erbjudande om samarbets
samtal mellan berörda parter och förordnandet skall bestå sd länge barnet har 
behm' däral'. Sådant förordnande kan ske på begäran av barnet eller ar vuxen 
som uppmärksammat barnets behol' av förordnandet till räl/en, socialnämn
den eller hamomhudsmannen. 

Utfärdas förordnande i enlighet med denna paragraf av rätten kan det 
meddelas utan /IUl'll(~fiirlwndling och går i verkställighet lika med lagakraft 
ägande dom, men kan återkallas a1• räl/en så snart barnets behov av 
f6rordnandet upphört. 

Bilaga 3 
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Bilaga Bilaga 3 

Yttrande Öl'er motion 1977178:1478 <ll' Åke Polstam och Ella Johnsson om 
verkställigheten al' beslut i vårdnad.~ärende. 

Föreningen BRIS/Barnens Rätt I Samhället vill härmed komma med 
följande synpunkter. 

BRIS anser att det enda tillfälle där en polishämtning kan vara motiverad 
är när barnet har det så svårt i sin befintliga miljö att en polishämtning trots 
allt gör mindre skada pft barnet än den redan pågående fysiska eller psykiska 
misshandeln. 

Den nuvarande lagtexten är formulerad på det sättet att länsrätten kan 
vägra verkställighet om risk. som ej är ringa, föreligger för skada på barnets 
kroppsliga eller själsliga hälsa. Polis kan nu i praktiken anlitas för att hämta 
barnet om det inte finns läkarintyg som gör det troligt att sådan risk föreligger 
i polishämtningssituationen. 

Inte ens mycket kvalificerade personer på barnavårdens område, t. ex. 
läkare eller psykolog, kan i förväg bedöma vilka risker barnet kan utsättas för 
i en situation som inte ägt rum. Även om risken skulle bedömas som ej vara 
ringa är detta en felaktig utgångspunkt när det gäller för barn så 
livsavgörande frågor som förflyttning mellan olika miljöer. 

BRIS föreslår att redan vid ett tidigt stadium i vårdnadsutredningen skall 
barnet få tillgång till en erfaren barnpsykolog och få utse en egen 
förtroendeman. Det är viktigt att barnet haft förtroende för denna senare 
person redan innan krisen blivit akut. 

Många barn har i denna vårdnadssituation själva tagit kontakt med BRIS 
och uttryckt sin vilja och sina önskemål. BRIS' erfarenheter visar att barnen 
just i vårdnadsutredningsmål upplever situationen så starkt att de tvingas ta 
ställning med eller mot sin vilja, även om de inte kan formulera eller 
förmedla känslorna. 

Alla barn. särskilt de som inte själva kunnat uttrycka sina önskemål, 
behöver en kvalificerad barnterapeutkontakt i dessa krissituationer. 

BRIS är klart av samma uppfattning som motionärerna, att polisens 
befattning med verkställighet av beslut i vårdnadsärcnden m. m. bör 
begränsas till t. ex. vid fall av barnmisshandel där inget dröjsmål kan 
tolereras. 

Föreningen BRIS vill samtidigt påpeka att barnet endast delvis är hjälpt 
genom den föreslagna reformen. De men som barnet kan få i hämtningssi
tuationen beror dels på den oundvikliga förskräckelsen vid polishämtningen 
men dels i minst lika hög grad på den förtvivlan som övergreppet på barnets 
innersta vilja orsakar i de fall då man inte tagit hänsyn till barnets egen 
önskan om vårdnadshavare. BRIS anser därför att varje ansökan om 
hämtning av barn från en vårdare till en annan i sig ska utgöra indikation till 
att en barnpsykolog inkopplas av länsrätten för att tillvarata barnets 
intressen. Vid det beslut om ev. hämtning som sedan fattas skall barnpsy
kologens utredning om barnets behov och önskemål vara utslagsgivande. 

Bilaga till BRIS' yttrande över motion 1977178:1478 av Åke Polstam och Ella 

]ohnsson om verkställigheten av beslut i vårdnadsärende. 

Föreningen BRIS anser att polishämtningar inte ska förekomma i rena 
vardnadsfrågor. Särskilt inte när det handlar om barn som själva tagit 
ställning och valt att bo hos t. ex. den förälder som formellt inte är 

19 Riksdagen 1981182. 1 sam!. Nr 168 
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vårdnadshavare. All barnpsykiatrisk expertis är ense om att det för barnet är Bilaga 3 
ett mycket svårt avgörande att välja en förälder och då i samma val avvisa den 
andra föräldern. Det är ett val som barn inte gör om de inte har mycket starka 
skäl till det. Men då ska också de vuxna respektera detta svåra steg barnet 
tagit. 

Vuxna måste ta barn på allvar och inte ingripa mot deras vilja därvidlag om 
inte barnets val samtidigt innebär allvarliga risker för dess fysiska eller 
psykiska hälsa. 

Vi vet inom BRIS. i likhet med alla andra som arbetar med de barn som 
upplevt en eller flera polishämtningar. att varje polishämtning är en allvarlig 
risk för barnets hälsa och att de men som då uppstår är långvarigt 
bestående. 

Den riskbedömning man gör före polishämtningar är en felaktig och 
meningslös utgångspunkt. Utgångspunkten i alla tvister där barn är 
inblandade är enligt lagen barnets bästa. Det är mycket sällan man kan 
förena barnets bästa med en polishämtning. Det handlar egentligen om ett 
maktmedel. där den svagaste och mest sårbara parten. barnet. aldrig 
kommer till tals. 

BRIS anser att när det gäller att höra barn om deras vilja så behövs ett 
nytänkande både inom socialvården och rättsväsendet. De som har ansvar att 
utreda och döma i känsliga vårdnads-, placerings- och omhändertagandemål 
måste börja lyssna på och ta hänsyn till barns egna önskemål i en situation 
som gäller hela deras livsmiljö och uppväxtvillkor. 

Många barn kan inte uttrycka vem de vill vara hos. De barnen behöver 
hjälp att reda ut sina känslor genom att få prata med någon som är van att 
lyssna och erfaren i att tolka barn. 

Som lagen är skriven nu så är det relativt sett kanske ett fåtal barn som 
verkligen är direkt drabbade. Mångdubbelt fler lever dagligdags under det 
ständiga hotet av en eventuell polishämtning. Så länge en part hotar att ta till 
detta tillåtna tillhygge i föräldrars prestigekamper. sä länge tvingas också 
barnen leva i den fullständiga rättslöshet som det innebär att aldrig veta när 
eller om polisen kommer. Hem. till skolan, var som helst, när som helst. 
Barnet kan aldrig känna sig säkert. 

Det kan vara svårt för vuxna att föreställa sig vad det innebär att leva med 
det hotet, men det är tyvärr en realitet för många barn. En verklighet som vi 
tillåter så länge vi tillater polishämtningar i rena vårdnadstvister. 

Inom BRIS har vi ofta exempel på andra förflyttningar av barn, som för 
barnens del innebär samma svåra upplevelser som polishämtningar och allts<'1 
bör förbjudas. 

Det går till på så sätt att man flyttar barn från ett hem till ett annat utan att 
förvarna vare sig barnet eller det hem där barnet vistas. BRIS har dokument 
som visar att man 2-3 dagar före en sådan förflyttning t. o. m. förnekar att 
den kommer att äga rum (varpå chocken blir ännu större för barnet). Själva 
förflyttningen går till så att barnet utan förvarning flyttas direkt från en 
sjukhusvistelse. från ett barnkalas, från skolan. från ett fosterhem. från 
annan vårdare e. d. Barnet hinner inte ställa om sig psykiskt. det hinner inte 
få med sig varken kläder eller trygghctssymboler. Det kan också vara så att 
det ställe barnet förs till är just den plats på jorden barnet helst av allt inte vill 
vistas på. 

Barnet kan dessutom tro att de vuxna som barnet bott hos. och som kanske 
är dess känslomässiga föräldrar, i hemlighet gått med på denna förflyttning 
och inte vill ha barnet. Det är vanligt att man i dessa fall utfärdar 
besöksförbud för de tidigare vårdarna "så att barnet i lugn och ro för växa in i 
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den nya miljön". Varpå barnets farhågor visar sig bekriiftade: de ville inte ha Bilaga 3 
mig. de brydde sig inte om mig egentligen. Sedan kan man försöka ge det 
barnet förtroendet tillbaka för vuxna. Och myndigheter. 

Med hänsyn till det ovanstående vill BRIS att lagen om polishämtningar 
åtföljs av föreskrifter om vissa förutsättningar för hur en förflyttning av barn 
kan få äga rum. I dessa föreskrifter skall stadgas hur lång tid i förväg alla 
inblandade parter ska fä veta detta beslut och hur ltmg "inskolningstid" med 
minimum antal besök i varandras miljöer barnet och den nya vårdaren måste 
göra. 

BRIS föreslår en inskolningstid på cirka två månader, under vilken tid den 
nya värdarcn gör många besök i barnets aktuella hemmiljö och att barnet 
ocksä hör göra flera besök och övernattningar i den nya miljön. Som besök 
skall i regel inte räknas kortare tid än en halv dag. Som ny vårdare räknas alla 
andra än den som barnet bor hos när förflyttningen beslutas. 

Innan den ,definitiva förflyttningen sker skall obligatoriskt ingå att den 
barnterapeut, som skall följa barnets reaktioner under hela inskolningen, 
avslutar med ett förutsättningslöst samtal där barnet skall ha möjlighet att ta 
ställning till den förestående flyttningen. Anser sig barnet behöva det skall 
inskolningstidcn kunna förlängas; vägrar barnet kategoriskt att alls flytta 
skall beslutet omprövas och barnets beslut ska ha stor betydelse i den 
bedömningen. Vill barnet flytta till den nya miljön innan inskolningstidcn är 
över ska detta kunna medges när man övertygat sig om att det är barnets 
verkliga vilja. 

När det gäller fall av kidnappning (egenmäktighet med barn) så är det 
orimligt att tänka sig att något barn orkar med att först kidnappas och sedan 
polishämtas. Barnpsykolog tillsammans med en person som barnet redan 
känner och har förtroende för, och som inte tillhör de stridande parterna, bör 
kopplas in för att tillvarata barnets intressen. De skall försöka hitta andra 
gångbara lösningar än polisingripande. Fungerar ingen annan lösning än 
polisingripandet skall barnpsykologen och förtroendemannen aktivt delta i 
den situationen på ett sätt som mildrar chockupplevelserna för barnet så 
långt möjligt är. 

Slutligen vill BRIS att resurser skall finnas så att de barn som mäst utsättas 
för polishämtning undantagslöst skall fä bearbeta detta trauma tillsammans 
med erfaren barnterapeut. 

6.42 Rädda Barnens Riksförbund 

Frågan om överlämnande av barn har i allmänhet ett direkt samband med 
tvister mellan föräldrar om vårdnad och umgängesrätt. Överlämnande med 
hjälp av polis etc, som gjorts offentliga genom att föräldrar lämnat ut sig och 
barnen till allmänhetens bedömning genom tidningarna, har verkat pådri
vande när det gäller önskemål om förändringar av gällande bestämmelser. 
Men de allra flesta överlämnanden av barn går !ungt till. 

Nu föreslås att ärenden av denna typ överförs till allmänna domstolarna 
från länsrätterna, som f. n. handlägger dem. Man vinner att samtliga ärenden 
som rör vårdnads- och umgängesrätt handläggs av allmän domstol. En nyhet 
är att föräldrarna skall kallas till muntlig förberedelse inför rätten. om inte 
den som har hand om barnet frivilligt kan förmås att överlämna barnet. Man 
vill försöka uppnå en samförståndslösning med utgångspunkt frän vad som 
kan anses vara det bästa för barnet. 

Genom att inkalla föräldrarna till rätten uppnår man en situation, där 
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föräldrarna tvingas sitta ner och diskutera fram en lösning. Om man ändå inte Bilaga 3 
kommer överens, kan rätten besluta om ett sammanträde inför medlare. 
Detta bör kunna förhindra hämlningar genom myndigheternas försorg. 
speciellt som rätten dessutom ges möjlighet att väcka frågan om omprövning av 
föräldraansvaret, om det ligger i barnets intresse. Vite och överlämnande av 
barn skall som tidigare kunna användas. men det senare endast när det är 
fråga om överlämnande till den som har föräldraansvaret och endast då det är 
uppenbara risker för barnet i den miljö det vistas. Till skydd för den 
umgänges berättigade föreslås väsentligt höjda vitesbelopp i fall av vägran att 
lämna över barnet. Vi anser atl de föreslagna förändringarna kommer att 
gagna barnel men också ge föräldrarna en chans att bäl/re penetrera de hinder 
som uppstår på grund av olösta konflikter. 

6.43 Föreningen Familj och Rätt (FoR) 

Under andra halvåret 1979 inkom till länsrätterna 245 mål angående FB 
21. På årsbasis bör antalet vara cirka 450. Dessa mål är alla synnerligen 
allvarliga. de rymmer ofta mycken tragik och uppslitande, evigt ihågkomna 
upplevelser för de inblandade barnen. Allt måste göras för att lätta deras 
börda i dessa sammanhang. 

FoR har alltsedan 1970 ägnat mycken uppmärksamhet åt FB 21 och i ett 
flertal sammanhang lämnat förslag till ändringar i FB 21 samt i frågor med 
direkt anknytning härtill, så t. ex. länsrätternas roll. Senast FoR framförde 
vissa synpunkter var i vårt remissvar på motion 1977/78: 1478 av Åke Polstam 
och Ella Johnsson om verkställighet av beslut i vårdnadsärenden. FoR 
bifogar ett exemplar av detta svar emedan däri behandlade frågor ligger helt 
inom rubriken för detta avsnitt. Med denna bilaga 1 förkortas också texten i 
detta avsnitt samt påvisas kontinuiteten och uthålligheten i FoR:s tidigare 
framförda åsikter. 

Uinsrättllingsräll. Redan 1970 framförde FoR som sin uppfattning att 
länsrättens handläggning av mål enl FB21 borde läggas över på den dömande 
instansen. Se bilagan. Det är således med tillfredsställelse FoR konstaterar 
att utredningen nu föreslår att tingsrätterna skall överta länsrätternas 
handläggning av mål en! FB 21. 

Länsrättsiirenden - antal och i•erkningar av beslut. I remissvaret. bilagan, 
motiverade FoR varför det vore angeläget för Lagutskottet att söka kartlägga 
vad som beslutas i länsrätterna enl FB 21 samt verkningarna av dessa beslut. 
Utredningen har presenterat statistik för 1977 avseende mål vid landets 
länsrätter en FB 21, nämligen antal, antal "vägran" av verkställighet, 
omfattning av vite och hämtning. I anslutning till detta har utredningen i 
beklagligt ringa utsträckning presterat orsaksanalyser, exempelvis varför så 
få viten utdömts och varför så få hämtningar behövt verkställas. 

I inledningsraderna till detta avsnitt refererar FoR aktuell statistik från 
Domstolsverket, som visar att antalet mål enligt FB 21 synes öka. FoR vill 
också hänvisa till sitt utredningsresultat i anslutning till bilagan, vilket kan 
anses så aktuellt och kvalitativt gott att FoR bl. a. när det gäller sitt 
ställningstagande till "hämtningar" vill stödja sig på materialet. 

Nedan tar FoR upp några principiella frågor till behandling. 
Om hm. I ett tvistemål, där parterna intagit låsta positioner, är de oftast 

dåligt motiverade för medling och ger med sig först när de konfronteras med 

1 Bilagan finns intagen i slutet av detta avsnitt. 
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stort obehag eller hot om tvångsmedcl. Som sådant uppfattas troligen ofta Bilaga 3 
redan e::n ansökan om verkställighet genom hämtning. Över huvud saknar vi i 
detta sammanhang en allsidig analys från utredningen om tvångsmedlens 
funktion. FoR önskar här hänvisa till sin i bilagan genomförda diskus-
sion. 

Hämtning - massmedier. Utredningen har ägnat spaltutrymme åt åsikter 
av typen att hämtning vållat "stor uppståndelse inte minst i massmedier" och 
"skett under uppseendeväckande former''. Vi anser det felaktigt att på detta 
sätt kritisera hämtningsförfarandet utifrån ett par. som vi kontrollerat, rena 
undantagsfall då ena parten bjudit in pressen. 

Hämtning som tvångsmedel. Utredningen vill i princip avskaffa hämtning 
som tv[mgsmedel. Utredningen skriver bl. a. att hämtning i varje fall inte bör 
få komma i fråga ''för att få till stånd en av domstol fastställd umgängesrätt". 
Detta betyder att utredningen vill begränsa hämtningsmöjligheten till sådana 
undantagssituationer när barnet riskerar att lida skada där det vistas och 
endast när den som har föriildraansvaret begär barnets utlämnande. Detta 
ställningstagande ligger helt i linje med utredningens förbluffande svaga 
engagemang för problemet "umgängessabotage". Vi har prenetrerat detta 
mer i detalj i avsnitt 4.42 (till denna remissammanställning) till vilket vi 
hänvisar. 

I dessa frågor har vi ett helt annat synsätt än utredningen. Självfallet bör vi 
försöka organisera en socialtjänst, som blir kapabel att bidra till en 
minskning av det antal krissituationer, som leder fram till FB 21-mål men vi 
får å andra sidan inte avhända oss det yttersta tvångsmedlet vare sig i 
vårdnads- eller umgängestvister-diskriminering av umgängesberättigade får 
inte förekomma för barnets skull. 

Bes/111sproced11ren 
steg 1 (§ 2) 

·steg 2 (§ 3) 
steg 3 (§ 4) 

steg 4 <* 5) 

Utredningen föreslår: 
Frivilligt överlämnande } 
alt. förordnande av medlare 
Förberedelse/förlikning 
Särskild medling 
Beslut 

observera 
utan tids
krav 

Utredningen föreslår ett mjukt tillvägagångssätt med upprepade tillfällen 
till medling och förlikning. Beklagligtvis innebär detta att proceduren 
kommer att bli tidsmässigt utdragen- karakteristiskt nog har tidsfristen tagits 
bort. FoR anser detta bryta mot ett imperativ i dessa krissammanhang 
nämligen att hela handläggningen måste gå så snabbt som möjligt. I de 
vanligtvis låsta positioner. som parterna 1edovisat i steg 2 (om förlikning ej 
skett) tror vi inte att "särskild medling" kommer att ge det resultat insatta 
resurser motiverar, snarare synes den endast medföra tidsutdräkt. FoR anser 
att det gagnar saken bäst om beslutsproceduren förkortas till 2 steg: 

a) möjlighet till medling I förberedelse 
b) huvudförhandling 

FoR anser vidare att en tidsgräns bör sättas för stega) och att medlare inte 
skall förordnas om rätten finner det troligt att medling kommer att 
misslyckas. 

Tvångsmedel - varning/vite/hämtning. Enligt utredningens förslag får 
rätten vid förordnande om överlämnande förelägga vite. Av den statistik för 



Prop. 1981/82:168 294 

1977. som utredningen tagit fram. framgär att i 68 fall av 164 förelades vite. Bilaga 3 
På grund av den bristfälliga statistiken vet man tyvärr inte i vilken mån 
vitesföreläggandena ledde till verkställighet. 

Beträffande vite konstaterar FoR att i de fall den vägrande parten har dålig 
ekonomi kan vitet inte indrivas och får således ingen effekt - snarare sporrar 
det till upprepning. I motsatta fallet måste vitet bli mycket högt för att fä 
effekt och den höjden når inte vitet förrän efter flerfaldigt upprepad vägran. 
Vid den tidpunkten har barnet säkerligen tagit varaktig skada. 

FoR finner det dock närmast absurt att en tredskande förälder med hjälp 
av pengar skall kunna köpa sig fri från ett av barns grundläggande behov -
umgänget med den andre föräldern. Vitesföreläggandet bör därför enligt 
FoR bestämda uppfattning kompletteras - ibland också ersättas - av ett 
system med varningar. Detta system skulle gå ut på att i samband med beslut 
om verkställighet av umgängesrätt skulle rätten också kunna meddela en 
varning om att rätten på eget initiativ kan ta upp frågan om överflyttning av 
vårdnaden antingen till den andre föräldern eller annan lämplig person. 
Jämför även bilagan till inlcdningsavsnittet (=fotnot I till avsnitt 1.46). 

En praktisk fråga i sammanhanget är hur en tingsrätt, som handlägger ett 
mål enligt ovan skall kunna få reda på om en trcdskande förälder tidigare fått 
varningar. Här kan man tänka sig att kopia av dokumentet med varningen 
sändes till och arkiveras hos tingsrätten i den tredskande förälderns 
födelsekommun eller till central domstolsmyndighet.Det skall således inte 
vara möjligt att "flytta sig ifrån" varningar. 

Hämtning menar FoR skall kvarstå som tvångsmedel enligt kommentar 
ovan. Domstolsorganisation. Familjemål rubriceras tvistemål. Tvisterna 
försiggår ofta mellan personer i starkt känsloengagemang. För att lösa 
sådana tvister måste domstolarna ta hjälp från utomstående psykiatrisk och 
annan expertis. från representanter för socialtjänsten etc. Detta gör dessa 
mål unika och domstolarna bör obönhörligt inrymma experter med sådant 
kunnande som krävs för dessa måls handläggning. 

FoR vill i detta sammanhang hänvisa till bilaga A. avsnittet Specialdomstol 
för familjemål där vi diskuterat denna fråga. FoR:s uppfattning är således att 
familjemålen skall handläggas i speciella familjedomstolar i vilka kunnande 
och erfarenhet skall ingå en annan symbios än i den nuvarande domstolsor
ganisationen. Intressant är att konstatera vad i detta sammanhang föregångs
landet Australien kunnat åstadkomma. 

Don~Ho/sstatistik. För att få grepp om familjemålens omfattning i svensk 
rättsskipning har vi införskaffat viss statistik härom från Domstolsverket 
avseende förhållandena under år 1979. 
Kammarrätterna: Under 1979 var totala antalet inkomna mål 1645 st. varav 
ett obekant antal avsåg mål enligt FB, BL och lagen om utlämning till de 
nordiska länderna för verkställighet av beslut om vård eller behandling. 
Länsrätterna: Under andra halvåret 1979 inkom 965 mäl angående BL och 
245 angående FB 21. Målen FB 21 uppskattas till cirka 450 på årsbasis. 
Tingsrätterna: Totala antalet inkomna mål och ärenden var 162281. Härav 
utgjorde tvistemålen 62851. Dessa senare grupperade sig enligt följande: 

Gemens. ansökan om äkt.- 18 776 GB 11 kap l *· 3 * 
skillnad 
Talan om äkt.-skillnad efter 5 533 GB 2 kap 2 *· 3 * 
stämning 
Ansökan om boskillnad 837 GB 9 kap 1 §. 2 § 
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Faderskapsmål 

Omyndighctsmål 
Vårdnad om barn 

860 

632 
3 684 

Delsumma 30 322 

Övriga tvistemål 32 429 

Summa 62 851 

295 

FB 3 kap l §, 2 §, 5 §, Bilaga 3 
6§ 
FB 10 kap 10 § 1, 2 st 
FB6 kap7,8,9, lOa, 
11 §§ 

Slutsats: Till tingsrätterna inkomna familjemål utgjorde under 1979 nära 
50 % av alla tvistemål. 

Ett försök till summering av samtliga till tingsrätter och länsrätter under 
1979 inkomna mål och ärenden visar följande: 

Tvistemål enl. ovanst. tabell 
Domstolsärenden ang. vård
nad, umgänge och adoption 
Mål enl. BL 

Länsrätterna, mål FB 21 

c:a30 300 

2 500 
1 800 

450 

Summa c:a35 050 

varav c:a 800 enl. BvL 
25, 29 §§ 

Slutsats: Under 1979 inkom till domstolarna cirka 35 000 familjemål resp. 
ärenden. För beräkning av den arbetsbelastning (exempelvis i 
arbetstimmar), som dessa mål och ärenden förorsakat i tingsrätter 
och länsrätter, saknas tyvärr statistiskt underlag av tillfredsställan
de kvalitet. FoR anser dock att man bör kunna uppskatta 
ianspråktagna resurser till ung. 15 % av de totala. 

Beträffande domstolsorganisationen föreslår FoR tillskapande av special
domstolar för familjemål och i avvaktan på detta tillstyrkes den av 
utredningen föreslagna överföringen av länsrättcrnas handläggning av mål 
enligt FB 21 till tingsrätterna - något som FoR föreslog redan i remissvaret 
78-04-28. FoR ser överföringen som ett steg på väg mot specialdomstolar. 

Bilaga 

Remissmr motion 1977/78:1478 av Ake Polstam och Ella Joltnsson om 
verkställigheten ai· beslut i vårdnadsärenden. 

Redan vid en uppvaktning 1970-05-20 av familjclagssakkunniga framförde 
FoR vissa kritiska synpunkter på 21 kap föräldrabalken som sådan och 
länsrättcrnas handläggning av ärenden enligt F 21. Vi ansåg att lagstiftning
ens syfte, dvs. att pa ett enklare och snabbare sätt komma till rätta med bl. a. 
umgängesvägran. inte gett avsedd vakan. Vi hade också vissa förslag till 
ändringar/kompletteringar. 

Exakt ett år senare uppvaktades statsrådet Carl Lind bom inför det väntade 
betänkandet varvid samma synpunkter och förslag framlades. 
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Både familjelagssakkunniga och föredragande statsrådet ansag dock - i Bilaga 3 
betänkandet SOU 1972:41 resp. propositionen 1973:32- att man inte borde 
vidtaga några ändringar betr. F 21 eftersom lagen varit i kraft mycket kort 
tid. 

I samband med riksdagsbehandlingcn av propositionen framfördes i 
motionen 1973:1798 ett av FoR:s ovan nämnda förslag till ändring. 
Lagutskottet avstyrkte motionen - LU 1973:20 s. 113. 

Eftersom det verkade svårt att få ändring av vare sig själva F 21 eller 
länsrätternas tillämpning av F 21 i umgängesstärkande syfte och det 
dessutom måste anses utomordentligt väsentligt att stridande föräldrar på ett 
tidigt stadium fick en "neutral" instans att vända sig till föreslog FoR i 
remissvaret angående departementspromemorian "Faderskap och vårdnad'' 
att även en umgängesberättigad förälder skulle kunna få "stöd och hjälp" 
enligt barnavårdslagen. FoR tog också upp frågan i "motionstipspaketet" 
1976-01-20 till alla riksdagsledamöter under rubriken "Brist i barnavårdsla
gen", vilket resulterade i de båda motionerna 1975176:1122 och 1975/ 
76: l 126. I vår skrivelse 1976-03-28 till samtliga riksdagsledamöter om 
anslutningsmotioner till propositionen 1975/76: 170 "Faderskap och vård
nad" framhöll vi, att vårt påpekande i remissvaret refererats utförligt i 
propositionen, s. 118, men inte gett något resultat i form av förslag från 
regeringen. Frågan togs då upp även i anslutningsmotionen 1975176:2417. 

Lagutskottet penetrerade motionerna om ändring av BvL * 3a ingående 
vid hearings. Lagutskottet tillstyrkte därefter att även umgängesberättigade 
skulle få "stöd och hjälp" av de barnavårdande myndigheterna. 

En enhällig riksdag - ett av de få besluten 1976-06-01 som skedde utan 
votering- beslöt också att hos regeringen begära förslag till ändring av BvL 
§ 3a enligt motionernas innebörd. 

Fortfarande efter nära två år har det inte kommit något förslag från 
regeringen trots att iindringen kan ske genom att. de tre orden "och 
umgängesherättigad förälder" inskjutes i befintlig text. 

Riksdagsledamöterna Åke Polstam och Ella Johnsson har nu i sin motion 
berört ett av delproblemen/en av de delfrågorna i det stora komplexet att få 
umgänges- och vårdnadsbeslut att fungera i praktiken, men de har reducerat 
frågeställningen till att i praktiken endast gälla om polismyndigheten även i 
fortsättningen skall ha chefsansvaret då verkställighet av umgänges- och 
vårdnadsbeslut måste ske genom hämtning. 

Remissunderlag 

FoR har ansett det vara av stor vikt att i remissvaret kunna redovisa 
synpunkter från föräldrar och andra som har personlig erfarenhet av 
polishämtning. Av detta skäl sände vi ut ett frågeformulär - bilaga 11 - till 
samtliga medlemmar. Härigenom fick vi också svar från medlemmar utan 
egen erfarenhet. Dessutom har vi kontaktat några advokater som varit 
ombud i mål om hämtning liksom polisbefäl, som varit chef vid dylik. 

För att få ett något större material än de ca. 6 medlemmar vi bedömde 
kunde ha personlig erfarenhet av "polishämtning" vände vi oss också till 
samtliga länsrätter med en begäran om namnuppgift på parter i mål som 
resulterat i beslut om polishämtning. Redan efter några länsrättssvar 
bekräftades förmodan att beslut om polishämtning är sällsynt. Men samtidigt 

I Bilagan har hiir uteslutits. 
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visade det sig att det var betydligt färre beslut än t. o. m. vad vi inom FoR Bilaga 3 
väntat oss. För att kunna redovisa något så när säkra siffror tillskrev vi på nytt 
länsrätterna, bilaga 21

• med begäran om uppgifter om dels antalet iirenden 
enligt F 21 och dels antalet beslut om polishämtning. 

Fyra polishämtningar om året 

FoR fick svar från 12 länsriitter om antalet F 21-ärendcn och från 17 
länsrätter om antalet beslut om hämtningar. se bilaga 3. 1 Svarsfrekv':nsen har 
varit så god och väl fördelad mellan stora och små län, att vi ansett oss kunna 
göra en uppräkning och approximering gällande hela riket. 

Man finner att sedan F 21 trädde i kraft för drygt 10 år sedan är antalet 
ärenden enligt F 21 i hela riket ca. 330 st per år. Av dessa är det mindre än tre 
(3) procent som resulterar i beslut om polishämtning. Medeltalet beslut 
härom per år rör sig kring 9 st. Det bör dock noteras att beslut om 
polishämtning tycks har varit något vanligare under de första åren efter F 21 :s 
tillkomst än senare år. vilket reducerar den aktuella årssiffran till kanske 7-8. 
Beslut om polishämtning innebär vidare inte att polishämtning verkställts. 
Nt1gra liinsriitter har också redovisat verkstiillighetsgraden, men eftersom 
redan antalet beslut rör sig om mycket små tal bör man vara försiktig vid 
försök till statistik. Men uppenbart rör sig antalet verkstiillda polishämtning
ar under de senaste åren i storleksordningen 3-5 per år. 

Vad händer i 95 %, av ärendena? 

Uppenbart är att endast 1-2 procent av ärendena leder till att hämtning 
måste verkställas. Dessa mål iir i allmänhet "dubbelförda" i länsrätterna, 
dvs. samma ärende finns tidigare också redovisat såsom vitesföreläggande 
och ev. vitesutdömande. Även om alla beslut om polishämtning på detta sätt 
är redovisade tre gånger·under "antal F 21-ärenden per år" så kvarstår dock 
att in gen vet idag. vad som händer i 90 - 95 % av ärendena. 

FoR har som berörts inledningsvis ända sedan 1970 haft dubier om att F 21 
inte någon gång fått eller ens i framtiden får det syfte som lagstiftaren avsåg. 
Vi har ocks;'i haft och har fortfarande en rad hypoteser om vad som sker i 
dessa 90- 95 '!ii av ärendena. Men eftersom vi inte har ekonomiska resurser -
hela verksamheten bygger på de ca. 6 000 kr vi fär in i medlemsavgifter per år 
- kan vi varken bekräfta eller vederlägga vära hypoteser. 

Det iir av utomordentlig vikt att man åtminstone grovt försöker kartlägga 
vad som sker i dessa 90 - 95 % av ärendena. FoR hemställer diirför att 
lagutskottet beslutar förcslä riksdagen 

att i skrivelse till regeringen begära att utredningen om barnens rätt får 
direktiv om att 

dels kartlägga vad som blir beslutat i liinsrättsiirenden enligt F 21 
dels kartlägga de fortsatta verkningarna av beslut enligt F 21. 

Några av FoR:s hypoteser skall här kortfattat redovisas. 

1. Överflyttning av barn på grund av vårdnadsbeslut i allmän domstol 
beslutas snabbt och ofta av liinsrätt samt verkställes i hiig grad. 

2. Efter att dylikt beslut verkstiillts - oavsett vites- eller hiirntningsviigen -

1 Bilagorna har hiir uteslutits. 
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uppkommer umgängessvärigheter, ofta en total umgängesvägran från Bilaga 3 
vårdnadshuvarens sida. 

3. Överflyttning av barn på grund av umgängesbeslut i allmän domstol 
beslutas sällan och i vart fall inte förrän efter en långvarig (oftast) skriftlig 
handläggning i länsrätten samt verkställes i låg grad. 

4. Ärenden om umgänge avskrives ofta på grund av att den umgängesbe
rättigade ''ger upp". Han/hon orkar helt enkelt inte med länsriitternas i 
vissa fall långdragna sätt att handlägga ärendena. 

5. V;'irdnadshavaren skaffar sig partsintyg från allmänläkare eller ibland 
barnpsykolog (i Stockholm finns en omdebatterad barnpsykolog som 
skriver dylika pt1 liipande band åt en stor advokatfirma och t. o. m. åt sina 
närmast underlydande) eller undantagsvis barnpsykiater (åtminstone en 
BUP-klinik i riket är känd för detta) vari hävdas att umgänge skulle vara 
skadligt för barnet utan att "experten" ens varit i kontakt med den 
umgängesberättigade. Med hänvisning till partsintyget avslår så liinsrät
ten den umgängesberättigades begäran. 

6. Även om den umgängesberättigades ansökan bifalles av liinsrätten blir 
det ofta endast en "pappersseger". 
Vid vitesföreläggande betalar vårdnadshavaren vitet om det döms ut och 
hindrar sedan åter umgänge med hjälp av partsintyg eller liknande. 
Vitesföreläggande resulterar sällan i vitesutdömande. Genom partsintyg 
eller intyg från social myndighet visar vårdnadshavaren att den gjort 
"r[itt" genom att trots länsrättsbcslutet inte lämna barnet för 
umgänge. Vid beslut om hämtning "skärras" barnet medvetet upp i sådan 
grad att niirvarande läkare anser att ett verkställande skulle kunna 
innebära skada för barnet. 

Än en gång bör påpekas att ovanstående 6 punkter endast är hypoteser. 
FoR skulle med glädje se att de vid en undersökning blev statistiskt 
vederlagda. Hypoteserna grundar sig på ett medlemsmaterial som vi 
successivt tagit del av (ibland arkiverat) under en 10-årsperiod, men 
samtidigt är FoR medveten om att organisationen kanske i stor utsträck
ning kommer i kontakt med extremfall. 

Toppen av ett isberg 

Även om Hinsrätterna har ca. 330 ärenden om <het avseende F 21. så är 
detta dessvärre endast en mycket liten del av alla umgängestvister. Endast i 
ett fåtal av tvisterna· vänder sig nämligen den umgängesberättigade till 
liinsrätten. 

Huvudparten av advokaterna avråder från framställning till länsrätten. 
FoR fann vid en genomgång av diariet hos länsriitten i Stockholm att där 
fanns ett fåtal advokatnamn som ombud, men att dessa i stället återkom 
ganska ofta. 

FoR avråder också umgängcsberiittigade från att vända sig till liinsriitten. 
Eller snarare påpekar vi med skärpa: "Du skall inte vända Dig till länsrätten 
om Du i n t e orkar med 

a) att det inte blir nägot umgänge under tiden liinsrätten har ärendet. 
b) att det tar minst tre m:°111ader men sannolikt två-tre gånger längre tid innan 

Du för ett beslut. 
cl att chansen till ett beslut i Din favör är minimal. 
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d) att även om Du vinner så är risken stor för en "pappersseger", Bilaga 3 
e) att även om Du vinner och får triiffa barnet vid ett umgängestillfälle så är 

risken stor att det blir besvärligheter vid nästa, 
f) att oavsett seger eller förlust betala dryga rättegångskostnader.·· 

Det sista argumentet kan vi erfarenhetsmiissigt stryka. I dessa desperata 
situationer fäster inte den umgängesberiittigade avseende vid kostnaderna. 
Men de andra fem fär majoriteten att avstå från att vända sig till länsrätt. 

Denna känsla av att det antingen är meningslöst att vända sig till länsrätten 
eller att en hänvändelse till länsrätten enbart i.i k a r umgängessvårigheterna 
känner f. ö. de flesta umgängesberiittigade rent intuitivt. Detta framgår bl. a. 
av bifogade brev. bilaga 4. som FoR fick i anslutning till medlemsenkäten. 
FoR uppfattar inte brevet på något sätt som patetiskt och beklagar djupt (för 
läsarens egen del) om någon skulle göra detta. Det är-enligt FoR:s mening
en realistisk bedömning av barnets och den umgängcsberättigades situation 
vid umgängestvister. som det framkommit i nägot tusental brev och samtal 
under åren. Tragiskt är däremot att trots riksdagsbeslut (se tidigare om 
ändring av BvL ~ 3a) brevskrivarens sista mening ännu gäller. 

Polisman bäste chef 

FoR-enkäten till personer med personlig erfarenhet har gett svar från 
fäder och mödrar som varit '"sökanden" vid ett drygt JO-tal hämtningar 
verkställda genom polishandräckning samt ett par svar fdn personer som har 
egen erfarenhet utan att ha varit "part i målet". Materialet kan i förstone 
betraktas som magert. Men vid en analys visar det sig. att det faktiskt rör sig 
om personliga erfarenheter från - statistiskt sett - samtliga verkställda 
hämtningar under tre års tid. Materialet är därmed snarast fylligt trots det 
ringa antalet. 

Enkäten visar att vid hämtningarna har i medeltal 4-5 personer varit 
närvarande i den lägenhet där hämtningen skett. Av dessa har poliserna 
utgjort 2-3 st. De polismän som befunnit sig inomhus har till 1()0 <?(, varit 
civilklädda och kommit i civila bilar. I något enstaka fall tycks uniformerad 
polis i polisbil funnits i beredskap i närheten av kvarteret. I samtliga fall har 
socialtjänsteman och/eller läkare varit niirvarande - i de flesta fall båda 
kategorierna. I flertalet fall har även den person som barnet skulle hämtas till 
varit närvarande. Diirutövcr tycks ha förekommit advokat. släkting. god viin 
eller granne. 

Polismännens uppträdande har nästan genomgående bedömts som "vän
ligt och bestiimt". Endast i ett fall har det ansetts att någon - dock inte alla -
polisman uppträtt bryskt i slutskedet. 

Läkarnas agerande faller över hela skalan och inte mer än 50 % bedöms ha 
uppträtt "viinligt och bestämt". 

När det gäller socialtjänstemännen är bedömningarna entydigt starkt 
förskjutna åt vänster i formuläret. dvs. "partiskt". "mycket bryskt" eller i 
bästa ( ?) fall "bryskt"'. 

I ca. 70 (';;. av fallen görs gällande att barnet blivit skrämt i samband med 
hämtningen. l hälften av dessa påstiis att det är den niirvarande modern -
hämtningarna har skett frtm fadern - som genom sitt agerande varit orsaken. 
'.'lärvarandc socialtjiinstemiin beskylls ocksi1 i flera fall för att ha skärrat 
barnet. Endast i ett fall pästås att liikare och polis skrämt barnet. I just detta 
fall utgör skildringen av polismfinnens och hikarens upptriidandc en mycket 
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olustig liisning. Kanske kan det olämpliga agerandet ha berott på att Bilaga 3 
hämtningen leddes av en ung, oerfaren. semestervikarierande polismästare 
samt att läkaren gång på gäng förklarade att hon inte hade tid att stanna 
eftersom patienter väntade. 

De som har personlig erfarenhet av polishämtning har till ca. 90 % angett 
att de anser att även i fortsiittningen skall polismyndigheten ha det direkta 
chefsskapet vid och ansvaret för en "hämtningsoperation". I flertalet fall har 
de lämnat utförliga motiveringar för sina uppfattningar. 

Oerfarna föreslår "det sociala" 

FoR har vidare fött ett drygt 30-tal svar från personer utan egen anknytning 
till eller erfarenhet av polishämtning. 

Hälften av dessa anser att ansvaret för den svåra hämtningsuppgiften skall 
läggas på sociala myndigheter/befattningshavare, men dock endast under 
vissa förutsättningar såsom 

- "särskilt psykologiskt skolade" 
- ''endast mogna människor" 
- "barnavårdsman" alt "barnombudsman" 
- "socialchef med kunnande och makt". 

Omkring 30 % av gruppen utan personlig erfarenhet har likafullt förordat 
polismyndigheten såsom chef - oftast med angivande av en rad skäl som 

- "ej partisk" 
- "inte tidigare inblandad i ärendet" 
- "bästa utbildning för ovanliga situationer" 
- "bland många befattningshavare är det lättare att finna den mest 

lämpade". 

För FoR-styrelsen var det oväntat men glädjande att så många som 30 % 
av den här gruppen ansåg polismyndigheten som mest lämpad för chefsan
svaret. Vid våra förberedande diskussioner trodde vi att på sin höjd 10 % av 
"tyckarna" - dvs. personer utan egen erfarenhet - skulle förorda polisen. 
Det uttalade förtroendet för polisen - trots alla stort uppslagna artiklar i 
pressen om tvångshämtningar - att kunna bemästra svåra och ovanliga 
situationer uppfattar vi som mycket tillfredsställande. 

Det är ofrånkomligt att varje hämtning är upprivande och starkt 
konfliktfylld för berörda parter. FoR anser därför att verkställandet/ 
genomförandet av denna kräver 

- en ansvarig chef med psykologiskt kunnande och maktbefogenheter, men 
som inte tidigare varit involverad i ärendet, 

- en barnpsykologiskt mycket kunnig person (läkare, psykolog eller kurator 
med lång ?BU-erfarenhet) som har förmåga att etablera kontakt med 
barnet även under ogynnsamma förhållanden och som helst inte tidigare 
varit engagerad i ärendet, 

- en polisman (ev. fler polismän utanför i beredskap) som kan skydda 
inblandade parter och tjänstemän mot våldshandlingar men också hjälpa 
till med att biira barnet om så behövs. 

- att släktingar, goda vänner etc. om möjligt hålls från platsen för 
hämtningen. 
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- att den som barnet skall hämtas t i 11 absolut inte tillåts närvara vid själva Bilaga 3 
hämtningen utan avvaktar utgången på neutral plats, 

- att den ansvarige chefen i god tid före om möjligt tar personlig kontakt -
räcker ej med telefonsamtal - med den som hämtningen skall äga rum 
från samt med denne diskuterar hur hämtningen är tänkt tillgå och om 
möjligt också träffar barnet. (I ett av enkätsvaren och i en redogörelse från 
en länsrätt beskrivs detta tillvägagångssätt. I båda fallen avlöpte hämt
ningarna helt friktionsfritt.) 

Ansvarig chef 

För hämtningen måste enligt FoR:s bedömning även i fortsättningen vara 
en erfaren polisman. Barnexperten ovan skall vara rådgivare men med 
veto-rätt. FoR anser det däremot helt omöjligt att den sistnämnde skulle vara 
ansvarig chef och därmed ha befälsrätt över närvarande polismän. Av samma 
skäl samt omständigheten att de sociala myndigheterna praktiskt taget alltid 
varit involverade i ärendet tidigare anser FoR det också omöjligt överlämna 
chefsskapet till social befattningshavare. Att chefsfunktionen anförtros 
kronofogdemyndigheten måste FoR också definitivt avstyrka. Vi tror inte att 
kronofogdemyndigheten har lika stor erfarenhet av ovanliga situationer som 
polismyndigheten och vidare att det - på grund av ett mindre antal tjänster -
skulle vara betydligt svårare att inom ett kronofogdedistrikt än i ett 
polisdistrikt finna en för uppdraget lämplig chef. Vidare brukar kronofog
demyndigheten vid förrättningar som bedöms som svåra begära polismed
verkan, vilket skulle innebära att ytterligare en myndighet blev inkopp
lad. 

Med hänvisning till ovanstående vill FoR föreslå Lagutskottet att med 
betoning av vikten av en allmän översyn av F 21 
dels avstyrka motionen i den del som handlar om översyn i avsikt minska 

polisens befattning, 
dels hemställa att riksdagen begär att regeringen i tilläggsdirektiv till 

utredningen om barnens rätt ger denna i uppdrag att undersöka och 
kartlägga vad som händer med ärenden enligt F 21 i länsrätterna och hur 
umgänget fungerar efter hänvändelse till länsrätten, 

dels hemställa att riksdagen beslutar överlämna de inkomna remissvaren till 
utredningen om barnens rätt för beaktande vid utredningens arbete 
kring frågorna om överflyttning av barn, 

dels hemställa att riksdagen hos regeringen begär att s n aras t - dvs. utan 
att avvakta eventuella förslag från utredningen - i föreskrifterna om 
tillämpningen av F 21 eller i annan anvisning införs föreskrifter om de 
åtgärder som FoR anfört i detta remissvar i avsikt få hämtningar att ske 
mer friktionsfritt. 

Problem för länsrätterna 

I samband med de statistiska uppgifterna har i några fall representanter för 
länsrätter samtalsvis framfört vissa problem, som FoR uppfattat så väsentliga 
att det finns anledning ta upp dem - särskilt som ingen länsrätt varit 
remissinstans. 

Ett par länsrätter har påpekat att de allmänna domstolarnas beslut om 
umgänge ofta är mycket "oklara", dvs. det saknas detaljerade bestämmelser 
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om t. ex. plats och/eller klockslag för överlämnande av barnet. vilket lätt Bilaga 3 
leder till tvister. 

UinsrMterna tvingas då att "tolka" någonting som inte är direkt angivet i 
beslutet/domen eller att följa en "praxis". som är mycket ohestiimd. 

Det händer också- förhoppningsvis dock endast i undantagsfall- att det är 
tota It om ö j I i g t att tolka ett umgängesbeslut. FoR kan ge exempel på ett 
dylikt. mycket färskt beslut från en landsortstingsrätt. som även fastställts av 
en d:o hovrätt. Landsortslagmannen har interimistiskt - och för övrigt utan 
något som helst underlag för sitt beslut - på ett drastiskt vis skurit ner den av 
Stockholms tingsrätt ett år tidigare beslutade umgängesrätten med ca. 50 % ! 
lian har dock i "beslutsskälen" skrivit: "skäl att avkorta tiden för 
sommarumgänget föreligger ej". Stockholms tingsrätt hade bestämt detta till 
"fyra sammanhängande veckor". 

Landsortsdomaren skriver sedan i beslutet: 
"'dels fyra sammanhängande veckor under sommaren från kl. 12.00 en fredag 
till kl. 20.00 fjärde söndagen''. 

Den umgängesberättigade tolkade detta som fyra veckor (28 dagar) plus 
ett veckoslut (2 dagar), dvs. summa 30 umgiingesdygn. 

Vårdnadshavaren har - närmast obegripligt - tolkat det som fyra hela 
veckor. från en fredag till den fjärde torsdagen. dvs. 27 umgiingesdygn. 

En rad tillfrågade jurister. socialtjiinstemiin m. fl. har pa frågan "Hur 
många dagar iir umgängestiden?" spontant svarat "30 dagar"', men när de 
ombetts ta fram en almanacka och samtidigt lyssna på lagmannens 
formulering har de efter en stunds tystnad ändrat sig: "23 dagar - men menar 
han verkligen det?" 

Vad lagmannen ursprungligen menat och vad de fyra hovriittsjuristerna 
senare fastställt torde väl aldrig kunna bli helt klarlagt. men nog finns det 
utrymme för tolkningstvister i många domstolsinstanser. 

Frödings bevingade ord om att det är skönt för skalder att fä sova kommer 
lätt i tankarna. men även om det ofta "nickas till" i vtira domstolar. må det 
dock ifrågasättas i vilken grad högre domstolsjurister skall fä slumra - i vart 
fall ostörda. 

Kompromiss .JO-nöt 

En länsrätt har också tagit upp det problem, som det ofta innebär att 
domstolen endast har att antingen bevilja eller avslå framställningen om 
verkställighet. Länsrätten har ingen rätt att försöka få till stånd en 
kompromisslösning. även om parterna skulle vara beredda att acceptera en 
dylik. För några år sedan lär det ha varit aktuellt att JO skulle tillskriva 
regeringen med begäran att F 21 ändrades. så att länsrätterna fick denna 
möjlighet. JO lär dock ha avstått med motiveringen att erfarenheterna av F 
21 var alltför ringa eftersom lagen var relativt ny. 

Den refererade länsrätten har vid något tillfället litet egenmäktigt men 
med parternas accepterande ändrat på tingsrättens umgiingesbestämmelser. 
Länsrätten har vidare följt upp umgiingestvisten och funnit att numera 
fungerar umgänget mycket bra. 

Vid en inspektion upptäckte dock JO "egenmäktigheten" och inom 
länsrätten väntar man nu på en erinran från JO! FoR varken vill eller kan gå 
in pi1 frågan om en JO-erinran är lämplig i detta ärende. 

Montesquieu's maktfördclningsliira har i över 200 år varit en närmast helig 
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princip i västvärden. Med rätta kan det även idag starkt ifrågasättas om Bilaga 3 
verkställande myndighet skall ha rätt ändra på dömande myndighets beslut. 
Detta kan leda till inte önskvärda "dubbelprocesser" som parallellt förs dels i 
allmänna domstolar dels i förvaltningsdomstolar. Men samtidigt finns det· 
skäl att allvarligt ifrågasätta om det i a 11 a situationer fortfarande är lämpligt 
med maktfördelningsprincipens modell av åtskilda lagstiftande, dömande 
och verkställande myndigheter. 

Redan för många år sedan - se inledningen - framförde FoR att det vore 
lämpligast att en och samma domstol fattade beslut om såväl umgänge som 
verkställighet av densamma och påföljd vid umgängesvägran. 

Den komplikation som den refererade länsrätten beskrivit skulle då inte 
uppkommit. Dessutom skulle FoR-förslaget uppenbart minska risken för att 
parterna i den ena domstolen, den dömande, framstår på ett sätt och i den 
andra domstolen, den verkställande. på ettan n a t sätt. Kontakterna med 
länsrätter har visat att domstolar är medvetna om detta - särskilt i samband 
med ett ombudsbyte är risken stor. 

Specialdomstol för familjemål 

FoR föreslog redan för många år sedan att alla mal/ärenden där 
föräldrarna var oense om vårdnad. umgänge och/eller underhållsbidrag 
skulle hänskjutas till specialdomstolar. där inte bara jurister och lekmän 
ingick utan även expertis av olika slag. Samma tankegångar har även flera 
riksdagsledamöter. 

Uppenbart finns för närvarande en motvilja för att inrätta fler special
domstolar. FoR har svårt att förstå denna inställning. särskilt som det är 
allmänt accepterat att i storstäderna. de stora kommunerna. är tingsrätterna 
uppdelade på avdelningar. rotlar, som praktiskt taget enbart har vissa typer 
av mål. 

FoR anser att resultatet av länsrättsenkäten också talar för inrättande av 
specialdomstolar inom familjerättsområdet. Inte bara ur aspekten att 
dömande och verkställande domstol i vårdnads- och umgängesmål bör vara 
densamma utan även av det skälet att länsrätterna - bortsett från dem i A-, M
och 0-län - inte tycks ha ett beslut om t. ex. polishämtning mer än ungefär 
vart femte år. 

Den ringa erfarenhet en länsrätt sålunda får av umgängestvister måste göra 
det omöjligt att skapa en rättskipning baserad på erfarenhet och praxis. 
Varje dylikt ärende kommer - hur mycket arbete länsriitten än lägger ner -
att ytterst bli avhängigt det "tyckande" de enskilda ledamöterna i domstolen 
har/upplever vid detta förmodligen enda tillfälle som just dessa personer har 
att avgöra ett för parterna och barnet så betydelsefullt mål i sin domargär
ning. Utan att på något sätt vilja kasta en skugga över länsrätternas 
bedömningar idag tror dock inte FoR att den nuvarande ordningen gagnar 
vare sig parterna eller rättssäkerheten. 

7 Talerätt och ombud för barnet 

7. I Giita hovrätt 

Hovrätten delar utredningens uppfattning att barnets intressen biittre än 
för niirvarancle bör tillgodoses i tvister som bcriir barnet och att det finns 
mimga situationer. där barnet kan behöva stöd och h ji"ilp av nägon 
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utomsti1encle person. Hovrätten tillstyrker därför att barnet ges takrätt i de Bilaga 3 
av utredningen angivna fallen (9.2.1). 

Betriiffanclc frägan vem som skall företriida barnet i och utom process. ger 
utredningens hu\'udförslag med dels barnombud dels kontaktperson intryck 
av att vara alltför byråkratiskt och kostsamt. Det primiira utgör enligt 
hovrättens mening den person som skall vara personligt stöd för barnet 
(utredningens föreslagna kontaktperson). Hovrätten förordar. att till 
personligt stöd för barnet utses den av utredningen som ett alternativ 
föreslagna barnassistenten (10.5.3.2). Denne hör d?1 ha rätt att företräda 
barnet i alla situationer. där barnet behöver annan företrädare än föräldrar
na. Om barnets situation leder till process. bör barnassistenten kunna anlita 
juridiskt biträde eller ombud. men assistenten hör personligen delta i 
riittegtmgen i h~tda fallen. 

7 .2 Kammarrätten i Stockholm 

I mål om vårdnad och umgängesrätt enligt 6 kap. FB samt om överflyttning 
av barn enligt 21 kap. FB saknas f. n. bestämmelser om särskild talerätt för 
barn. Barnets intresse förutsätts i första hand bli tillgodosett genom 
föriildrarna och i andra hand genom barnavårdsnämnd. Slutligen och inte 
minst ankommer det på domstolen att beakta barnets bästa. 

I avsikt att stärka barnets ställning har kommitten föreslagit att barnet skall 
fä ställning som part i sådana mål och att det i de flesta fall även skall ha rätt 
att viicka talan. Det har i huvudförslaget förutsatts att barnets talan skall 
föras av en ställföreträdare. barnombud. Det får antas att barnombudet, som 
skall ha juridisk utbildning. vanligen kommer att vara advokat. 

Kammarrätten tror inte att förslaget är ägnat att tillgodose det angivna 
syftet. 

Kammarrätten har erfarenhet av handläggningen av m~tl enligt barna
vårdslagen ( 1960:97). där offentligt biträde enligt rättshjälpslagen ( 1972:429) 
har förordnats. 1 dessa mäl har. förutom vårdnadshavare. barn som har fyllt 
15 år rätt att själv föra talan. I sådant fall finns i allmiinhet anledning att 
förordna offentligt hitriide åt barnet. Barnet kan dt1 självt ge sin mening till 
känna och instruera det offentliga biträdet om vad som skall yrkas. Barnet 
kan också utfärda rättcgangsfullmakt för biträdet. De flesta barnavårdsmål 
gäller emellertid mindre barn, som inte själva kan eller lämpligen bör ta 
stiillning i målet. I sådana mål. i vilka föräldrarna (värdnadshavarna) alltid 
stär mot barnavtirdsnämnd. händer det ibland att en advokat har förordnats 
som offentligt biträde åt barnet. Denna advokat, som inte har möjlighet att fä 
niigra instruktioner om hur barnets talan skall föras, skall gå in i processen 
och kan efter eget skön välja sida. Antingen stöder han barnavårdsnämnden, 
som rimligen bör ha möjlighet och resurser att själv-eventuellt med juridiskt 
biträde - fullgöra sin uppgift att tillgodose barnets biista, eller också stöder 
han föräldrarna. som ofta har egen advokat som biträde enligt rättshjälpsla
gen. 

Enligt kammarriittens erfarenhet tillför ett sådant offentligt biträde åt ett 
minderårigt barn nästan aldrig målet något av egentlig betydelse. Det kan 
inte heller antas att biträdets bedömning av vad som iir barnets bästa väger 
särskilt tungt i jämförelse med barnavårdsn~imndens och domstolens. 
Däremot brukar processen kompliceras och försenas genom att det finns 
ytterligare en part i målet. Följden blir att det allmänna får stå frir kostnader 
som är helt onödiga. 
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Med hänsyn till bl. a. dessa erfarenheter tror kammarrätten inte att det Bilaga 3 
skulle föra med sig någon egentlig fördel för barnet om kommittens förslag 
genomförs att barn skall få föra talan genom barnomhud i mål om vårdnad, 
umgängesrätt och överlämnande av barn. Vad som har sagts nu gäller trots 
att dessa mål inte är helt jämförbara med barnavårdsmålcn. 

Kammarrätten håller före att det närmast framstår som en fiktion om 
små barn ges rätt att föra talan, så som kommitten har föreslagit. Barnets 
bästa bör enligt kammarrättens mening kunna tillgodoses av domstolen, som 
har möjlighet att inhämta yttrande från den sociala nämnden eller annan 
sakkunskap (jfr. 6 kap. 28 §och 8 kap. 13 §i lagförslaget). Som framgår av 
vad kammarrätten har anfört om förhållandena i barnavårdsmålen skulle en 
talerätt för barnet vidare komplicera processen och vålla onödiga kostnader 
utan att barnets rätt därigenom torde nämnvärt förbättras. 

När det sedan gäller större harn framstår det som mera tveksamt om 
taleriitt är befogad. I allt fall bör emellertid sådan talerätt endast komma i 
fråga för barn som har uppnått minst 15 års ålder. Kammarrätten finner dock 
övervägande skäl tala för att inte heller sådana barn tillerkänns egen talerätt. 
Såsom kommitten har framhållit på flera ställen i betänkandet bör nämligen 
barnen inte behöva ta ställning i föräldrarnas konflikter. Stridigheterna kan 
bli mera tillspetsade. Motsättningar mellan föräldrar och barn kan uppstå 
eller fördjupas. Det föreligger en uppenbar risk för att den av föräldrarna 
som har möjlighet därtill söker påverka barnet att föra talan och därmed 
stödja den linje som föräldern själv företräder. 

I mål om överlämnande av barn - vilka mål nästan aldrig gäller barn över 
15 år - talar också tidsfaktorn starkt emot att barnet tillerkänns talerätt 
genom barnombud. Sådana mål är ofta så brådskande att tiden knappast 
medger - utan att syftet med processen förfelas - vare sig att barnombud 
förordnas eller att eventuell skriftväxling utsträcks till ytterligare en part. 

På de skäl som har anförts här avstyrker kammarrätten att barn ges talerätt 
i mål om vårdnad, umgängesrätt och överlämnande av barn. 

7 .3 Stockholms tingsrätt 

Tingsri-itten biträder utredningens förslag att stärka barnets rättsliga 
ställning genom att ge det självständig talerätt i mål och ärenden enligt BFB. 
Tingsrätten har heller inget att invända mot den föreslagna omfattningen av 
talerätten. Däremot finner tingsrätten anledning att i korthet ange några 
synpunkter beträffande frågan hur barnets talerätt skall komma till 
uttryck. 

De fall där det kan förväntas att barnet själv skall ta tillvara sina intressen 
och föra sin talan torde vara mycket sällan förekommande, så utgångspunk
ten bör lämpligen vara att det tillskapas nya regler för hur barnet skall ges 
stöd i risksituationer och representeras i tvister enligt BFB. 

Tingsrätten anser den i utredningens huvudförslag uppbyggda organisa
tionen med tre typer av funktionärer med olika arbetsuppgifter vara alltför 
vidlyftig och komplicerad och inte ägnad att ge mot organisationens 
omfattning svarande utbyte och fördelar. Därtill kommer givetvis att den 
föreslagna anordningen säkerligen i nuvarande samhällsekonomiska läge 
kommer att bli alltför kostsam. 

Utredningens huvudförslag innebär att barnets behov av stöd och hjälp i 
risksituationer skall kunna tillgodoses genom medverkan av en kontaktper
son. Om det blir aktuellt för barnet att inleda eller delta i en rättegång skall 

20 Riksdagen 1981182. 1 sam[. Nr 168 
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vidare kunna utses ett barnombud, vilket såsom barnets ställföreträdare skall Bilaga 3 
föra dess talan. 

Tingsrätten. som instämmer i att barnets intressen måste tas tillvara redan 
df1 det blir känt att barnet befinner sig i en risksituation. biträder det 
alternativa förslag som innebär att det redan i ett sådant skede skall kunna 
utses en person. som utöver att ge barnet stöd och råd, också kan agera som 
ställföreträdare för barnet. Denne. som kan benämnas hamassistent eller 
ännu hellre barnombud, bör göras fristående från de sociala nämnderna och 
normalt rekryteras utom dessas personkrets för att med undvikande av 
lojalitets-och intressekonflikter på ett fullt opartiskt och objektivt sätt kunna 
ta tillvara barnets intressen. Av denna anledning borde funktionen att 
förordna, övervaka och entlediga barnassistent kunna tillföras något statligt 
organ exempelvis barnavårdskonsulent vid länsstyrelse, vilket utredningen 
också föreslår som ett alternativ. Som framhållits i betänkandet måste stora 
krav ställas på barnassistentes kvalifikationer. 

Barnassistentens funktioner skulle alltså normalt ersätta de funktioner 
som enligt huvudförslaget skulle utövas av kontaktperson och barnombud. 
Endast för den händelse behov därav skulle uppstå skulle barnassistenten 
anlita juridiskt biträde. - I förhållande till huvudförslaget torde detta -
förutom att bättre gagna barnets intressen - uppfattas som en enklare 
ordning och med all sannolikhet blir den också mindre kostnadskrävande. 
Det kan nämligen befaras att om förslaget om barnombud vinner gehör. 
kommer sådant att förordnas automatiskt i flertalet tvister enligt BFB. Om 
däremot barnet redan från början vid behov - här bör naturligtvis 
barnavårdskonsulentcrna av personella och ekonomiska skäl åläggas en viss 
restriktivitet - erhåller en ställföreträdare som med full kraft kan ta tillvara 
dess intressen. ökar troligen möjligheten att undvika rättegång. Om sådan 
ändå blir nödvändig torde barnassistenterna ibland själva kunna föra barnets 
talan utan att anlita juridiskt biträde. När biträdeshjälp erfordras torde 
biträdet - då barnet regelmässigt kan antas vara berättigat till allmän 
rättshjälp - komma att förordnas enligt rättshjälpslagen. 

7 .4 Malmö tingsrätt 

Enligt vad som uttalas i betänkandet anser utredningen "starka skäl" tahi 
för att barn ges talerätt i vissa angivna fall. Tingsrätten finner dock de skäl 
som närmare angivits förvånansvärt kortfattat och abstrakt beskrivna. 
Kärnpunkten synes vara att barn och föräldrar i en skilsmässokonflikt kan ha 
helt skilda intressen att bevaka. Så kan säkerligen vara fallet. Även i en 
skilsmässoprocess kan väl barnet någon gång ha intressen som stitr mot 
föräldrarnas. Om endast en av föräldrarna och barnet har motstående 
intressen kan man enligt tingsrättens mening regelmässigt räkna med att den 
andre föräldern uppträder till barnets hjälp på ett tillfredsställande sätt. Om 
barnets intressen står i strid med båda förädrarnas bör detta i första hand 
uppmärksammas under utredningen. varunder barnets synpunkter bör 
kunna tas tillvara. Tingsrätten vill här hänvisa till vad som anförts i 
betänkandet om det angelägna i att barnet höres när tvist föreligger om 
vårdnad eller umgängesrätt (s. 102 ff). Tingsrätten ifrågasätter diirför om 
inte barnets ifrågavarande intressen redan nu kan bevakas pa ett tillfreds
ställande sätt. Man kan invända att barnet kan ha ett eget intresse av att 
väcka talan även om någon tvist inte redan är anhiingig. De fall där ett sådant 
intresse kan föreligga utan att på annat sätt kunna tillgodoses måste 
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emellertid antas vara sällsynta. Härtill kommer att värdet av en eventuell Bilaga 3 
talcrätt begränsas av att barnet ytterst sällan personligen kan komma att ta 
n{1gra initiativ i rättegången. Under hela utövandet av sin talcrätt blir barnet 
beroende av en mängd vuxna personer, som det oftast inte känner. För att 
barnet över huvud skall kunna komma i tillfälle att utöva sin rätt krävs det 
initiativ av likaledes ofta främmande vuxna människor. Detta ställer stora 
krav på kontakten mellan harnet och dem som det är beroende av för 
utövande av sin rätt - och väl att märka hör en sådan kontakt finnas redan 
innan talerätten aktualiserats om barnets önskningar och behov skall kunna 
flingas upp. I realiteten blir det fråga om att de vuxna skall bevaka barnets 
rätt att föra talan. Dessa vuxna är samma personer som redan nu är 
engagerade i vårdnadstvister med skyldighet att ta tillvara barnets intressen. 
Man kan inte heller bortse från risken att åtminstone äldre barn i en 
konfliktsituation genom att väcka egen talan kan komma att spela ut 
föräldrarna mot varandra. I så fall torde talerätten vara till mera skada än 
nytta. Lägg hiirtill de ökade kostnader och den administrativa omgång som 
ett genomförande av talerätt för barn skulle medföra och värdet av förslaget 
framstår som högst tvivelaktigt. Tingsrätten kan därför inte tillstyrka 
detsamma. 

7.5 Länsrätten i Stockholms län 

Uinsrätten ställer sig något tveksam till utredningens förslag att barn skall 
ha talerätt i nu aktuella mål. Såsom även utredningen påpekat kan det uppstå 
ett motsatsförhållande i processen mellan minst tre parter. vilket kan vara 
ägnat att på ett onödigt sätt förstärka konflikten. Med hänsyn till att det 
under speciella förhållanden kan inträffa fall där barnets intresse inte 
tillgodoses genom föräldrarna eller genom den sociala nämnden har 
länsrätten emellertid stannat för att förorda utredningens huvudförslag om 
barnombud. Länsrätten utgår därvid ifrån att föreslagna 47 § rättshjälpsla
gen skall tolkas restriktivt. Ytterligare en förutsättning för genomförandet av 
utredningens förslag bör vara att motsvarande regler samtidigt införs 
bctriiffandc samhällsvårdsmäl. 

Uinsrättcn vill också påpeka att utredningens redogörelse under ruhriken 
'"Barns processrättsliga ställning" är missvisande. Enligt nuvarande regler 
har barn rätt till offentligt biträde under vissa förutsättningar i mål eller 
ärende angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 §Barnavårds
lagcn eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående sådan samhälls
vårds slutliga upphörande enligt 42 ~ samma lag. Förälder har i dessa fall ej 
rätt till offentligt biträde d_äremot till allmän rättshjälp med biträdesförord
nande. Vad i Sou 1977:49 föreslås är inte att barnet skall få rätt till eget 
offentligt biträde i samhällsvårdsärenden, så är ju redan fallet, utan att även 
förälder skall få rätt till offentligt biträde i dessa mål. 

7.6 Länsrätten i Göteborgs och Bohuslän 

Länsrätten anser att barnets rätt i de flesta fall kan tillgodoses genom att 
barnombud ges samma ställning som offentligt bitriide. Att ge barnet en 
självständig talerätt kan i vissa fall medföra en risk för att barnet utsätts för 
påtryckningar att väcka talan utan att barnet självt vill föra talan. Länsrätten 
anser emellertid att det kan finnas situationer då barnets rätt bör kunna 
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tillgodoses genom initiativ från utomstående. Det kan därför vara liimpligt Bilaga 3 
att låta socialnämnd ta initiativ till att barnombud förordnas och att ombudet 
ges rätt att väcka talan. Länsrätten avser bl. a. de fall när förälder missbrukar 
föräldraansvaret och när förälder som ensam har haft föräldraansvaret har 
dött. 

7. 7 Domstolsvcrket 

Utredningens förslag om talcrätt och representation för barnet i mål mot 
föräldrarna eller någon av dem rör frågor av stor betydelse i samhället såsom 
hur barns rätt skall tillgodoses i krissituationer och vilken grad av samhällelig 
inblandning i familje- och föräldraförhållanden som skall tolereras. 

Önskemålet att någon utomstående före och under en process uteslutande 
ägnar sig åt barnets behov tillgodoses enligt domstolsverkets mening bäst 
genom att en samhällsrepresentant uppträder som part och inte barnet självt. 
Den synen har hittills legat till grund för lagstiftningen (6 kap. 9-10 a§§ FB). 
Talerätten bör inte göras så omfattande som föreslagits. Om barnet får 
ställning av part medför detta. förutom rättegångskostnadsansvar. risk för 
skärpning av konflikten. Vad utredningen anför angående barnavårdsman 
(10.5.2) och god man (10.5.3.4) synes väl ägnat att ligga till grund för vidare 
överväganden i denna del. Det tillstyrks att barn i risksituationer erhåller 
stöd och hjälp av kontaktperson på sätt utredningen föreslagit. 

Förordnande av barnombud (9.2.3.J) 

Utredningens förslag "Rättshjälp genom barnombud" ären ny rättshjälps
form. Med undantag för rådgivning är de nu gällande formerna för rättshjälp 
exklusiva. var och en på sitt område. Domstolsverket förutsätter att 
utredningens förslag ligger i linje härmed så att allmän rättshjälp inte skall 
kunna förekomma för barnet i mål där rättshjälp genom barnombud kan 
lämnas. 

Förmånerna vid allmän rättshjälp framgår av 9, 9a och 10 §§ rättshjälps
lagen. Flera av där nämnda förmåner torde lämpligen böra utgå även vid 
rättshjälp genom barnombud. Härvid kan bl. a. nämnas kostnad för 
bevisning och befrielse från ansökningsavgift. Om barnet tillerkänns 
ställning av part bör det inte få sämre förmåner än vad som gäller för annan 
part med allmän rättshjälp. Utredningen har vidare förutsatt att sagda 
rättshjälpsform skall kunna förekomma innan talan väckts. Förslaget till 
ändring i rättshjälpslagen synes inte ge utrymme för detta ("Rättshjälp 
genom barnombud lämnas i mål eller ärende ..... "). Förslaget till 50 § 
rättshjälpslagen torde vidare behöva överarbetas ytterligare. 

Det kan avslutningsvis ifrågasättas om inte rättshjälp ät barnet skulle 
kunna inordnas i systemet med allmän rättshjälp. 

7 .8 Socialstyrelsen 

Barnet får talerätt enligt utredningsförlsaget i mål och ärenden enligt 6 och 
8 kap. FB. Detta innebär enligt socialstyrelsens uppfattning en angelägen 
förbättring av barns rättsliga ställning i sådana familjekriser som här 
berörs. 

Utredningen föreslår dock inskränkning i talerätten i mål om upplösning 
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och återupptagande av gemensamt föräldraansvar. Här får harnet en hart rätt Bilaga 3 
att föra talan i process som förälder initierat. När det gäller återupptagande 
av gemensamt föräldraansvar anser socialstyrelsen det riktigt att barnet inte 
får rätt att väcka talan eftersom ett sådant arrangemang bygger på frivillig 
överenskommelse mellan föräldrarna. Enligt socialstyrelsens uppfattning är 
däremot mål om upplösning av det gemensamma föräldraansvaret, för 
barnets del, att jämföra med mål om överflyttning av föräldraansvaret från 
en förälder till den andre. I de senare målen har barnet initiativrätt. Det kan 
förekomma situationer när barnet har ett berättigat intresse att få det 
gemensamma föräldraansvaret upplöst. En sådan situation kan vara om 
föräldrar med gemensamt föräldraansvar, som hor långt från varandra. ofta 
låter barnet färdas genom landet för att tillgodose föräldrarnas krav på 
"millimeterrättvisa". Socialstyrelsen kan därför inte tillstyrka utredningens 
förslag på denna punkt. utan anser att det är rimligt att barnet också får rätt 
att väcka talan i mål om upplösning av gemensamt föräldraansvar. 

7 .9 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Se avsnitt 6.10. 

7 .10 Barnavårdskonsulenten i Jämtlands län 

Jag ansluter mig till vad utredningen föreslår beträffande talerätt för 
barnet. Att barnet själv inte bör utöva sin talerätt, utan behöver en 
ställföreträdare finner jag självklart. Jag kan däremot av skäl som nedan 
redovisas inte ansluta mig till utredningens huvudförslag vad gäller hur 
talerätten skall utövas och inte heller hur barnets intressen i dessa frågor skall 
tillvaratas. 

Liksom utredningen anser jag att det är helt nödvändigt att barnet får bli 
bättre tillgodosett juridiskt, och att det vid behov även skall få stöd och hjälp 
av en utomstående person. Utredningen har som sitt huvudförslag valt att 
skilja dessa funktioner åt och kallar dem barnomhud respektive kontakt
man. 

Om utredningens huvudförslag genomföres tror jag att det är stor risk för 
att den kurativa funktionen urholkas. Den kontaktman som utredningen 
föreslår kan jämföras med dagens barnavårdsman jml BvL § 3 a. Vi vet att 
sådana förordnanden är mycket fåtaliga. Trots fåtalet ärenden har kommun
erna stora svårigheter att finna lämpliga personer, som är villiga att ta dessa 
uppdrag. I den mån dessa barnavårdsmän i dag finns innehas uppdragen ofta 
av socialassistent/familjerättsassistent. Jag tror att det blir mycket svårt att 
förverkliga utredningens förslag om kontaktman. Kvar av huvudförslaget 
återstftr då ett juridiskt harnombud. som enligt min mening väl bör kunna 
vara barnets juridiska ombud. men som inte ensam kan tillvarata barnets 
bästa. 

Jag finner det principiellt felaktigt att en kontaktman, som enligt 
utredningen skall kunna utses mot den enskildes samtycke. skall utses jml 
~ 10 Socialtjänstlagen. Att stöd och hjälp för harnet får utses mot 
föräldrarnas vilja finner jag riktigt, men detta hör dock inte innebära en 
utvidgning av niimnda lagrum. 

Det finns diiremot mycket som talar för en återgång till en ny typ av de 
gamla barnavårdsmännen. eller det som i ett alternativt förslag fått 
hcnämningen barnassistent. 
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Enligt min mening hör den juridiska funktionen och stödfunktionen nära Bilaga 3 
samman och bör om möjligt inte skiljas åt för att barnets rätt och bästa 
verkligen skall kunna tillvaratas. Barnassistenten möjliggör att dessa två 
funktioner samordnas och kan utövas av en och samma person. Sådan skall 
kunna förordnas mot föräldrarnas vilja. De risksituationer som i kap. 10 
anges utgöra grund för förordnande av kontaktman bör istället gälla 
förordnande av barnassistent. Jag tycker det är viktigt att barnet kan få 
barnassistent även vid andra risksituationer iin de som regleras i FB. 

Beträffande barnets och därmed barnassistentens talerätt förutsätter jag 
att den blir densamma som enligt huvudförslaget. Vid en process hör 
barnassistenten låta sig företrädas av ett juridiskt ombud. I detta samman
hang vill jag betona vikten av att detta juridiska ombud besitter sådana 
kunskaper samt har sådana erfarenheter att hon/han förstår att det är barnets 
intressen som skall tillgodoses. Jag har i läns- och kammarrätt fått ett par 
mycket tråkiga erfarenheter av advokater som i barnavårdsmål förordnats 
såsom offentligt biträde för barnet och då ej förstått uppdragets innebörd 
utan ställt sig på föräldrarnas sida. 

I kap. 9 menar utredningen att det bör kunna övervägas om inte 
konstruktionen med barnombud skulle kunna användas även i fråga om barn 
i samhiillsvårdsiirenden. Eftersom jag förordar barnassistent föreslår jag att 
utredningen i stället överväger denna konstruktion att användas i fråga om 
barn i sociala barnavårdsmål. 

Funktionen att tillvarata barnets intressen bör således enligt min mening 
institutionaliseras. Jag tycker att denna funktion. liksom våra gamla 
barnavårdsmän bör knytas till särskilda befattningshavare inom socialför
valtningarna. Barnassistentens behov av kunskaper om gällande lagstiftning 
både vad gäller familjerätt och lagstiftning i stort kan på detta sätt 
tillgodoses. 

Barnassistenten bör utses av socialniimnden. En begäran bör kunna göras 
av vem som helst men skall inte obligatoriskt leda till ett förordnande. 
Beträffande besvär över beslut om barnasistent vill jag instämma med vad 
Ivan Ottoson anfört i sitt särskilda yttrande (sid. 188). 

7. I I Skolöverstyrelsen (SÖ) 

Barnombudet skall i rätten bevaka att barnets bästa blir tillgodosett. Enligt 
utredningen behöver barnombudet viss utbildning för detta. SÖ finner det 
angeläget att utbildningsbehovet preciseras och fastläggs på ett klarare sätt 
än utredningen har gjort. 

7 .12 Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Barnet saknar talerätt i mål enligt 6 kap. FB. Utredningen har föreslagit 
införande av talerätt för barnet i viss begränsad utsträckning. Man har 
däremot inte velat ge barnet rätt att självt i något fall utföra sin talan. Skilda 
förslag har förts fram i betänkandet i frågan om vem som skall representera 
barnet. 

Fakultetsnämnden anser att frågan om talerätt är central förstärkning av 
barnets riittsliga stiillning och menar att förslaget i denna del blivit lidande av 
brist på analys. Analys behövs här i första hand hetriiffande det siitt p{1 vilket 
barnets intressen tillvaratas i det nuvarande systemet. Fakultetsniimnden 
anser det orimligt att i ett remissyttrande tillhandahålla en sådan fullständig 
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analys öch kommer i det följande endast att framhålla några synpunkter som Bilaga 3 
väsentliga. 

Det rör sig här om två skilda frågor nämligen dels frågan om hur man skall 
hringa barnets egna åsikter till domstolens kännedom och önskemål och dels 
fråg<in om inflytande för barnets räkning över domstolens materiella 
prövning. Det iir inte nödvändigt att ge barnet talerätt för att bringa barnets 
egen uppfattning till domstolens kännedom. Detta kan ske genom betydligt 
enklare reformer såsom införande av en regel om att barnet skall höras 
utanför eller i domstol eller en regel om vetorätt för barnet mot föräldrarnas 
avtal. 

Frågan om talerätt gäller hur barnets intressen i vidare mening skall 
tillvaratas i processen. Det gäller att ifrågasätta eller komplettera det 
material som förts in genom föräldrarnas försorg och det gäller at~ kunna 
överklaga domstols beslut. 

Det är avgörande för hela diskussionen att hålla isär dessa två frågor. Om 
man nämligen avser att bringa barnets egen uppfattning till domstolens 
kännedom framstår det som angeläget att skapa regler för detta främst i de 
fall föräldrarna är oeniga (s. 138). Om man däremot vill ge en möjlighet att 
bättre än nu ta till vara barnets intresse i rättegång framstår detta som 
angeläget främst i de fall materialet är av ringa omfattning och ofullständigt. 
Därvid kommer de fall i blickpunkten i vilka föräldrarna är eniga. 

Föräldrarnas enighet i vårdnadsfrågor tillmäts i dag stor betydelse. Vare 
sig det gäller återupptagande av gemensam vårdnad. upplösning av 
gemensam vårdnad eller överföring av vårdnaden från den ena föräldern till 
den andra kan detta ske genom ett enkelt registreringsförfarande om blott 
föräldrarna är inbördes eniga. Föräldrarna lämnar in en gemensam ansökan 
och domstolen handlägger utan huvudförhandling. Om målet anhängiggjorts 
genom stiimning och föräldrarna under målets handläggning blir eniga skall 
domstolen lägga deras överenskommelse till grund för dom. om det ej är 
uppenbart stridande mot barnets bästa. 

De vårdnadsmål i vilka föräldrarna varit eniga har tidigare utgjort omkring 
95 procent av samtliga vårdnadsmål. Det finns ingen anledning att anta att 
denna siffra sjunkit efter 1978, då det ovan skildrade förenklade förfarandet 
infördes. I övervägande antalet vårdnadsmål förekommer alltså ingen 
egentlig förhandling inför domstol. Frågan hur man kan bevaka barnets 
intressen i dessa vårdnadsmål är därför inte löst genom en enkel regel att ge 
barnet talerätt. Man måste ställa frågan hur det skulle vara möjligt att få en 
sädan talerätt att praktiskt fungera. 

Utredningen har berört frågor av betydelse i detta sammanhang ytterst 
kortfattat. De förslag man framlagt förefaller snarast att kunna försvåra 
utövning av en talerätt så att den blir utan praktisk betydelse. Barnet skulle 
inte automatiskt bli instämt i mål om föräldraansvar m. m. (s. 139). Barnet 
skulle inte fä talerätt i det konkreta fallet om inte barnombud utsetts. 
Barnombud skulle utses i första hand om det förelåg tvist mellan föriildrarna 
(s. 139 och s. 141). 

Utredningens förslag om talcrätt är päfallande ambivalent. Man vill å ena 
sidan ge barnet talcrätt medan man å andra sidan låter uppfattningen att 
eniga föräldrar bäst vet vad som är bra för barnet styra förslaget (s. 138). I 
detta sammanhang borde man ha redovisat kontroversiella åsikter. (JO:s 
ämhctsberiittelse I 962 s. 28 ff.) 

Om man utgår frän att den föreslagna talerätten för barnet skulle bli utan 
praktisk betydelse i de 95 procenten av vårdnadsmål. i vilka föräldrarna är 
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eniga, bör man ställa frägan i vilka fall barnets talcrätt skulle kunna få Bilaga 3 
betydelse. 

Vid första anblicken förefaller svaret härpå bli i de fall, i vilka det ordinära 
rättegångsförfarandet tillämpas. Till dessa skulle räknas dels mål i vilka 
föräldrarna är oeniga dels mål, vilka instämts av barnet. - För att få 
resonemanget hanterbart bortser vi från mål, vilka anhängiggjorts genom 
stämning av föräldrarna och i vilka dessa enas i rättegången. -

Men vilken betydelse har barnets talerätt i mål, i vilka föräldrarna är 
oeniga? Som tidigare nämnts är i regel föräldrarna i dessa mål aktiva med att 
föra in ett omfattande processmaterial. Barnets talerätt behövs oftast inte för 
att driva fram utredningar m. m. Det gäller i stället att ta reda på barnets egen 
inställning och föra fram denna till domstolens kännedom på ett tillförlitligt 
sätt. Frågan gäller vem som skall höra barnet och var, dvs. i eller utanför 
rättegången. En talerätt för barnet synes i dessa fall endast kunna spela en 
blygsam roll. 

Vilken betydelse skulle en talerätt för barnet få genom möjligheten för 
barnet att självt väcka talan? För det första är denna möjlighet starkt 
begränsad genom att barnet inte skulle få rätt att självt initiera rättegång om 
det gällde återupptagande eller upplösning av gemensam vårdnad. Återstår i 
första hand de fall då endast en av förfödrarna eller en utomstående är 
vårdnadshavare och barnet väckt talan om överföring av ansvaret. Hur skulle 
de processrättsliga reglerna fungera för dessa fall? Skulle det bli praktiskt 
möjligt för barnet att utöva sin talerätt? 

En förutsättning redan för att barnet skulle kunna väcka talan är att ett 
barnombud blivit utsett. Barnombud skulle förordas av domstol. Utredning
en har tänkt sig att den av socialutredningen i tidigare framlagt betänkande 
föreslagne kontaktpersonen skulle förmedla kontakt mellan barnombudet
juristen och barnet. Utredningen har föreslagit att socialnämnd skall kunna 
utse kontaktperson för barnet även utan samtycke av den föräldraansvarige 
(s. 37). 

Den första förutsättningen för att barnet självt skall kunna väcka talan är 
alltså att socialnämnden utser en kontaktperson. Utan en sådan synes det 
förenat med stora praktiska svårigheter för barnet att få ett barnombud. 

Men barnet har inte en ovillkorlig rätt till barnombud enligt förslaget. 
Enligt motiven (s. 141) skall barnombud utses endast om det föreligger en 
tvist. Med tvist avses även att barnet står i motsatsförhållande till 
föräldrarna. Om man antar att systemet kan fungera med först socialnämn
den utseende av kontaktperson därefter domstolens förordnande av 
barnombud och dennes väckande av talan för barnets räkning, finns det inga 
invändningar beträffande barnets möjligheter att utöva en talerätt under 
rättegången i dessa fall. Men det viktiga avgörandet för att systemet skall 
fungera ligger sålunda hos socialnämnden. 

När det gäller de hittills här redovisade fallen av talerätt anser fakultets
nämnden att utredningens förslag är relativt komplicerat och satt i samband 
med övriga processuella regler endast kan väntas få betydelse om barnet 
självt väckt talan i de begränsade typer av fall detta skulle bli möjligt. 

Nämnden finner det emellertid nödvändigt med några ytterligare synpunk
ter på förslaget om talerätt för barn i samband med gemensam vårdnad. 

Utredningar har föreslagit att barnet skall få endast en begränsad talcrätt 
då fråga är om återupptagande eller upplösning av gemensam vårdnad. 
Talerätten skulle inte innefatta rätt för barnet att väcka talan. 

Det förefaller som om utredningen har haft uppmärksamheten riktad på 



Prop. 1981/82:168 313 

de fall då föriildrarna sammanbor. Genom att inte tillerkänna barnet rätt att Bilaga 3 
väcka talan har man tagit avstiind fr{m tanken att ge barnet rätt till 
"skilsmässa" frän föräldrarna i fullstiindiga familjer. Man kan ha olika 
åsikter om lämpligheten härav. I detta sammanhang vill fakultetsnämnden 
framhålla det inkonsekventa i förslaget. 

För det första har man bortsett frön de fall då särboende föräldrar har 
gemensam vårdnad. Om föräldrarna avtalat att barnet skall bo hos endast 
den ena av dem och avtalet skett .. över huvudet"' på barnet kunde en rätt att 
viicka talan ge barnet möjlighet att fö vårdnaden prövad och därmed även 
den faktiska vården ändrad. Situationen är parallell med den då barnet kan 
väcka talan om överföring av vårdnaden från en förälder till en annan enligt 
förslaget. Vilket skälet är att föreslå skilda regler för dessa häda fall framgår 
inte av utredningen 

För det andra framstår själva gränsdragningen mellan fullständiga och 
ofullständiga famil.icr som godtycklig. Fakultetsntimnden har inte kunnat 
finna något bärande skäl till att ge barnet talerätt i vårdnadsfrågan mot 
ensamförälder och avvisa tanken att barnet skulle kunna väcka talan mot två 
föräldrar. 

I synnerhet de föreslagna reglerna om talerätt för barn beträffande 
gemensam vårdnad är enligt fakultetsnämndens mening inte lämpade att 
Higgas till grund för lagstiftning i det skick som de nu presenterats. 

Fakultetsnämnden anser emellertid att förslaget vad rör talerätt i vissa 
siirskilda fall. 14--17 ** i förslaget, är invändningsfritt. I detta sammanhang 
skall även nämnas att vi anser det vara ett viktigt steg framät att som 
utredningen föreslagit ta bort kravet att missbruk och försummelse från 
vårdnadsansvarig skall vara grovt för att kunna åtgärdas. 

I ett alternativförslag föreslås att i stället för att ge barnet talerätt i 
vårdnadsmål skulle talerätt tillerkännas en person "som il det allmännas 
vägnar företräder barnet". Motiveringen anges vara att i mål av detta slag 
kan uppstft "motsatsförhållande i processen mellan minst tre parter, vardera 
föräldern samt barnet, vilket kan vara ägnat att på ett onödigt sätt förstärka 
konflikten''. 

Parentetiskt vill fakultetsnämnden framhålla att den enda skillnaden 
mellan huvud- och alternativförslag i denna fråga är att barnet enligt 
huvudförslaget skulle formellt stlt som part, vilket inte skulle vara fallet enligt 
alternativförslaget. Inte heller enligt huvudförslaget skulle ju barnet få 
uppträda personligen i processen! 

Alternativförslaget aktualiserar emellertid frågan om partsställning då 
barnet - eller en myndighetsrepresentant - inträder i rättegången. -
Utredningen har använt uttrycket "delta i rättegången'' vilket lämnar åt de 
tillämpande myndigheterna att avgöra om man skall använda exempelvis 
reglerna för vittne eller för ombud! Fakultetsnämnden tar dock för givet att 
utredningen åsyftat partsstiillning. -

Den ställning man i det konkreta fallet ger barnet i en process blir 
beroende på vilken talan barnet för. Yrkar barnet att föriildern A skall ha 
vårdnaden. blir barnet medpart till A. Yrkar barnet att en utomstående C 
skall ha värdnaden kan olika konstellationer uppstå. Om föräldrarna vill ha 
gemensam vårdnad blir partsställningen barnet mot fiiriildrarna. Om 
föräldrarna var för sig vill ha vilrdnadcn för man ett tre-parts-förhållande. 
vilket emellertid inte biir medföra n{1gra siirskilda processtekniska sv[1righc
ter. 

I detta sammanhang finns anledning att beröra fri\gan om möjligheten att i 
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lagstiftning ta hiinsyn till olika [1lderskatcgoricr. Utredningen har summa- Bilaga 3 
riskt berört möjlighetcn mcn avvisat den. 

I flera olika fr{1gor som angår vimlnaden iir barnets ålder av stor betydc.:lse. 
Främst gäller detta processbehtirighetcn. Skillnaden mellan ett två ars barn 
och en 16-17-åring är så uppenbar att den intL' behöver diskuteras. ~ikviil har 
utredningen unckrlätit att belysa möjligheten att låta en 16-17-{uing fil 
processbehörighet i mät som angär dess egen perscm. Fakultetsnämnden 
hyser inte n{1gon bestiimd uppfattning i fr[1gan men anser den så väsentlig att 
den borde ha blivit ingående belyst. (se s. 103 och s. 111 ). 

7 .13 Uppsala universitet, juridiska fakultetsnämnden 

Som en synm:rligen beaktansvärd nyhet föreslås, att barnet skall få 
oinskränkt taleriitt i mål och ärenden t:nligt 6 kap. med undantag för mål om 
upplösning ( 12 ~) och aterupptagande av gemensamt föriildraanwar 
(13 § 2 st). Tveklöst rör det sig om viktiga frågor för barnets person, där dess 
egen inställning förtjänar den största uppmärksamhet. Tämligen osökt 
inställer sig emellertid spörsmälet. huruvida icke en dylik. vidsträckt talerätt 
för barnets vidkommande i åtskilliga fall skulle kunna åstadkomma en 
besvärande disharmoni mellan detta och föräldrarna, vilket onekligen skulle 
kunna inverka negativt på barnets intressen i objektiv mening. Processföring 
torde. som utredningen flerstädes uppmärksammat, helt allmänt knappast 
vara ägnad att bädda för avspända relationer. Vidare torde icke helt kunna 
bortses från risken för att tvistande vuxna kontrahenter kan söka utnyttja 
barnets taleriitt i egna syften. mer eller mindre väsensskilda från den unges 
egentliga intressen i saken. Är denna förmodan icke totalt gripen ur luften. 
föreligger åtminstone i vissa fall fara för att barnet kan bliva utsatt för 
påtryckningar. som ingalunda är förenliga med utredningens genomgående 
accentuerade omsorg om dess fysiska och psykiska viilbefinnandc. Frän dessa 
synpunkter vore det onekligen vida lyckligare, om barnets intressen kunde 
tillfredsstiillande tillvaratagas, utan att det tillerkändes formell behörighet 
att själv väcka talan. Utan att besitta bärkraftigt underlag för ett definitivt 
stiillningstagande finner sig fakultetsnämnden s<ilunda böra föresla, att de av 
utredningen initierade spörsmålen om barnets mer eller mindre vidstriickt 
utformade taleriitt göres till föremi1\ för ytterligare övcrviiganden. varvid 
icke minst de ovan antydda farhågorna förtjänar omsorgsfullt, nyanserat 
beaktande. 

Möjligen skulle de ovan antydda frågorna kunna lösas i enlighet med det 
11/temati1förslag som redovisas ås. 153. enligt vilket processbehörigheten (av 
utredningen benämnd "takriitt") skulle tillkomma en person, förordnad av 
kommunen i situationer, diir barnet behövde nagon. som kunde företräda 
dess behov och intressen. 

Vidhålles i fdga om talerätten lwrndförslaget. torde det under alla 
förhållanden förtjäna att övervägas. huruvida icke de ungas taleriitt 
lämpligen bör begränsas till {1ldersgrupperna över 15 år. vilket skulle 
överensstiirnma bl. a. med minimittldern för besvärsrätt enligt barnavards
lagen. Frögestillningarna hiirvidlag framsti1r otvivelaktigt som synnerligen 
likartade. Fakultetsnämnden finner det onekligen en aning besynnerligt och 
följaktligen ingalunda a priori godtagbart att barn. helt oberoende av ~1\dcr 
och en väl diiremot oftast svarande mognadsnivä. skulle tillätas att (genom 
omhud) viicka civil talan i m<ll om v[irdnad och umgiingesriitt, medan en 
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motsvaramk behörighet i närliggande offentligrättsliga sammanhang är Bilaga 3 
fixerad vid en viss åldersgräns. 

Det förtjänar understrykas. att iiven förslaget till lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga ( prop. 1979/80: I) i 19 * begränsar den unges 
talerätt till fyllda 15 ar. Anmärkas bör ytterligare. att utredningen i andra 
sammanhang (samtycke till utseende av kontaktpcrson) är benägen att 
tillerkänna ifdgavarande åldersgräns relevans. 

Oiirest huvudförslaget, oförändrat eller något modificrat. förverkligas. 
m{1ste givetvis barnets talerätt, i varje fall före uppni'1dda 15 år, utövas av en 
ställföreträdare. Vad utredningen hiirvidlag föresltir i fråga om hamomlmd 
föranleder inga större invändningar. Den il s. 142 bestämda kretsen av 
ansökningsberättigade (barnet, föräldrar-vårdnadshavare, socialnämnden 
och rätten) är dock ägnad att ingiva en del betiinkligheter. Enklast vore 
onekligen, om socialnämnden (f. n. barnavårdsnämnden) vid behov kunde 
taga initiativ till förordnande av barnombud. Ilar barnet fyllt 15 år, bör pf1 
dess begäran ombud kunna förordnas. I enlighet med det föregf1ende bör 
dock barn, som uppnått sagda i1lder, själv få föra talan åtminstone i sådana 
situationer, där barnet framställer eget yrkande, som icke sammanfaller med 
föriildrarnas. 

7.14 Högskolan i Örebro 

Om barnombud 

Rätten till kostnadsfri rättshjälp 

När barnet väl givits status som part och erhållit talerätt i olika 
sammanhang torde visserligen s. k. allmän rättshjälp med biträdesförord
nande enligt rättshjälpslagen ( RHL) kunna meddelas. Likaledes torde 
barnet endast undantagsvis behöva betala någon rättshjälpsavgift enligt de 
allmänna reglerna. Förslaget att det skall införas siirskilda regler som 
möjliggör för barnen att erh{1lla rättshjälp genom barnombud viilkomnas 
dock. 

Enligt dem kommer barnet inte att bära något kostnadsansvar för hjälpen. 
som ju huvudsakligen kommer att utgöras av den ··skäliga ersättning"' 
barnombudet iir bcrätigat till. Där i1terfinns även den legala fullmakt till 
barnombudet att företräda barnet i ifrågavarande mät som tidigare 
omtalats. 

Hur barnombud förordnas 

Enligt RHL:s huvudregler skall den saken rör ansöka om rättshjälp. För 
den som inte uppnått den ålder som krävs för processbehörighet mt1ste den 
legale ställföreträdaren eller möjligen en av rätten för ändamålet utsedd god 
man medverka för att en giltig ansiikan skall komma till stånd. Beträffande 
offentligt bitriide gäller att sådan skall förordnas "efter ansökan av den 
iltgiirden avser" eller "di'1 annars anledning föreligger". Med stöd av den sist 
i1tergivna formuleringen kant. ex. liinsrätten sjiilvmant förordna ett biträde. 
Även i andra fall - som niir socialnämnden eller annan ( t. ex. lärare, 
advokat. ungdomslcdarc. liikare. sjuksköterska eller grannar) anmäler att 
behov av offentligt bitriide föreligger kan förordnande av offentligt bitriide 
ske med stöd av "då annars anledning föreligger"'. 
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Utredningens förslag till 48 * RHL innebär att också barnombud kan Bilaga 3 
förordnas då skäl därtill föreligger. Utredningen föreslår också att det av 
paragrafen explicit framgår att barnombud kan utses efter ansökan av 
barnet, förälder eller annan föräldraansvarig eller socialnämnden. Utred-
ningen måste då antas ha menat att barnet i detta sammanhang är 
processbehörig tidigare än enligt allmänna regler. Hur det än förhåller sig 
därmed finner styrelsen ingen anledning att formalisera ansökningsförfaran-
det ytterligare. Genom regeln att socialnämnden skall beredas tillfälle att 
yttra sig innan barnombud utses torde som framhållits ändå onödiga 
förordnanden kunna undvikas. 

Barnombudet ska vara "lämplig"' för uppgiften 

Det är möjligt att det måste anses följa av sakens natur att till barnombud 
skall utses någon för uppgiften lämplig person. Socialnämnden har möjlighet 
att ge förslag på barnombud när den bereds tillfälle att yttra sig. Eftersom det 
är domstolar som skall utse barnombudet finns dock risken att avseende i 
alltför stor grad kommer att fästas vid de kriterier som anses utmärkande för 
en god jurist. I detta sammanhang bör dock andra kriterier bli minst lika 
utslagsgivande. Detta borde för övrigt också ofta vara fallet vid utseende av 
offentliga biträden i barnavårdsmål och offentliga försvarare i ungdoms
mål. 

En lagregel som uttrycker att till barnombud skall utses en för uppgiften 
lämpad person bör därför införas i lagförslaget. I förarbetena till bestäm
melsen bör närmare diskuteras vad som avses med lämplighctskravet. 

Barnombudet skall ta tillvara "barnets bästa" 

Barnombudets skyldighet att verka för barnets bästa i vidare mening bör 
framgå direkt av lagtexten. Det skulle kunna ske om ett tredje stycke tilläggs 
47 ~ RHL i förslaget med följande lydelse: 

"Barnombudet har att verka för att barnets bästa blir tillgodosett". 

Barnombudet skall sträva efter att sakförhållanden klarläggs 

Även frågan hur barnombudets sätt att verka för det angivna målet bör 
anges i lagtexten. Enligt styrelsens mening kan det ske genom att den norm 
som - enligt rättegångsbalken - gäller för offentliga försvarares verksamhet 
fastslås även för barnombud - dvs. att denne skall verka för att saken 
kommer i sin riktiga belysning. Detta kan ske genom att det nyss föreslagna 
tillägget till 47 § RHL förlängs med orden "'och har att i detta syfte verka för 
att relevanta sakförhållanden klarläggs". 

Barnombudet skall söka få kunskap om barnets vilja 

Det måste ankomma på barnombudet att utverka stöd från de sociala 
myndigheterna om barnets situation ger anledning till det. Med hjälp av 
barnets kontaktman eller annan i barnpsykologi kunnig person hör han söka 
utreda barnets vilja i de tall den kan vara av betydelse för målets utgilng. 

1 de fall barnombud inte utses kan rätten, med stöd av 30 ~i stället försöka 
utröna barnets mening pf1 annat sätt. Det bör givetvis ej ske om 
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socialnämnden i sitt yttrande avhandlat frågan. För att understryka vikten av Bilaga 3 
barnets vilja- i de fall omständigheterna tillåter att den ges sådan betydelse -
bör paragrafen avfattas som anges i reservationen på s. 185 i betänkan-
det. 

Se också avsnitt 3.5.12 - En följdändring. 

7 .15 Statens invandrarverk (SIV) 

SIV instämmer i att barnet för att kunna genomföra den föreslagna 
talerätten måste ha stöd av lämpligt utbildad person, som kan vinna barnets 
förtroende. srv förordar alternativförslaget att ställföreträdarskapet och 
stödfunktionen utövas av en och samma person, benämnd barnassistent. 

Som framgår av det ovanstående berörs invandrarbarn i oproportionerligt 
hög grad av umgänges- och vårdnadstvister. De kan också befaras till en 
ökande andel bli aktuella i situationer som innebär tvister eller kriser. En 
person till stöd och hjälp kan då bli av stort värde just för invandrarbarn. Om 
"stödpersonen" skall kunna bidraga till att lösa konflikter i samförstånd med 
föräldrarna och undvika domstolsförhandlingar krävs det av den personen 
ingående kunskaper om barnets och föräldrarnas förhållanden och föreställ
ningsvärld. Det krävs också att stödpersonen språkligt kan kommunicera 
med såväl barn som föräldrar. Kommunvis eller regionalt behöver det byggas 
upp en resursbank av personer med språk- och kulturkompetens som är 
lämpad för uppgifter av detta slag. Vid utformandet av den föreslagna 
reformen behöver frågan om hur invandrarbarnen bäst skall tillgodoses noga 
övervägas. 

7 .16 Familjelagssakkunniga 

Utredningens huvudförslag innebär i stort att barnet skall ges en 
självst'ändig talerätt i mål om föräldraansvar, umgängesrätt och överlämnan
de av barn samt att dess talan därvid skall föras av ett barnombud. Som stöd 
och hjälp åt barnet skall dessutom förordnas en kontaktperson. Sådan skall 
även i övrigt utses i de s. k. risksituationerna (10.3.2). Särskilda krav ställs på 
den som skall uppträda som barnombud resp. kontaktperson. Vid varje 
socialnämnd föreslås vidare en särskild tjänsteman bli avdelad som 
barn om buds man. 

Vi finner att utredningen anfört vägande skäl för ståndpunkten att barnets 
intressen bör bättre än för närvarande tas tillvara i en rättegång om 
föräldraansvar, umgängesrätt eller överlämnande av barn. Detta kan ske på 
olika sätt, vilka utredningen diskuterar. Vi instämmer också i kravet på stöd 
och hjälp åt barnet i övriga risksituationer. Däremot ifrågasätter vi om inte 
förordnandet av olika funktionärer, så som utredningen i huvudförslaget 
angivit dem och deras uppgifter, kommer att ge ett väl vidlyftigt och kostsamt 
förfarande, som inte står i rimlig proportion till de fördelar det medför. 

Centralt synes oss vara att barnet i de angivna risksituationcrna ( 10.3.2) -
däribland tvist mellan föräldrarna om vårdnaden - får någon vuxen som kan 
hjälpa barnet, som barnet kan tala med om sina problem och som utåt kan 
företräda barnet i förhållande till föräldraansvarig eller annan av den 
aktuella frågan berörd person. De åligganden som föreslås vila på 
kontaktpersonen är således de primära. Behovet av ytterligare personella 
insatser hör bedömas med hänsyn därtill. 

Uppkommer t. ex. en tvist mellan föräldrarna om föräldraansvaret bör i 
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första hand förordnas någon att fullgöra de uppgifter utredningen vill lägga Bilaga 3 
pä kontaktpersonen. På honom eller henne bör det sedan ankomma att 
avgöra om barnets intressen kräver att den medgivna talerätten utnyttjas i 
tvisten mellan föräldrarna. Det bör sålunda inte automatiskt förordnas ett 
barnombud så fort det uppkommer tvist om föräldraansvar, umgängesrätt 
eller överlämnande av barn (s. 141). Ofta torde barnets intressen kunna 
tillvaratas utan att någon talan vid domstol behöver föras. Finner den för 
tillvaratagande av barnets intressen förordnade att sa hör ske. bör det 
ankomma på denne att bedöma behovet av juridiskt biträde i rättegång-
en. 

Det anförda talar närmast för att något av de alternativa förslagen bör 
väljas. antingen en person som på det allmännas vägnar företräder barnet 
(10.5.2) eller en barnassistent som i sig förenar ställföreträdarskap i 
rättegång med stöd och hjälp i samma funktion (10.5.3). 

Utredningen lägger själv fram argument emot tanken att barnet skall ges 
en självständig talerätt i mål om föräldraansvar. umgängesrätt och överläm
nande av barn ( 10.5.2). Risk finns att barnets ställning som part kan bidraga 
till att skärpa konflikten. Några särskilda processuella fördelar med att 
barnet intar ställning som part kan vi inte finna. Vissa nackdelar kanske 
di\remot kan uppkomma, t. ex. när det gäller kostnadsansvaret. Tanken är 
inte att barnet i någon situation skall kunna själv föra sin talan utan detta skall 
ske genom barnombudet. Den talan som behöver föras synes lika väl kunna 
föras genom någon som uppträder på det allmännas vägnar. Kostnaderna för 
tillvaratagandet av barnets intressen skulle därmed kunna i princip bäras av 
det allmänna, dock möjligen med viss riitt till ersättning av motpart vid 
försumlig proccssföring o. d. 

Även om den förordnade för talan på det allmännas vägnar är det i enlighet 
med vad vi nyss anförde viktigt att stödfunktioncn inte kommer i 
bakgrunden. Denna funktion, som enligt utredningen hör vila på kontakt
person, alternativt barnassistent, hör kunna fullföljas av vederbörande 
funktionär även om denne formellt uppträder på det allmännas vägnar. 
Alternativet med ställföreträdarskap samt stöd och hjälp i samma funktion 
vill vi i motsats till utredningen se utan den angivna förutsättningen att barnet 
har egen talerätt (10.5 .3.1), fast ställföreträdarskapet får i sådant fall inte den 
hävdvunna processuella innebörden. 

Enligt dr mening bör alltså i någon av de angivna risksituationerna eller 
eljest när behov därav uppkommer en barnassistent kunna förordnas för 
barnet. Barnassistenten utses av socialnämnd och bör ha de kvalifikationer 
som utredningen kräver av kontaktperson. Barnassistenten bör kunna själv 
föra talan i mål enligt balken, formellt på det allmännas vägnar men sakligt 
helt i barnets intresse. Om barnassistenten finner det nödvändigt, bör han 
eller hon iiga anlita juridiskt biträde i rättcg[mg eller annan angelägenhet. 
Kostnaderna hör i princip bäras av det allmänna. 

7 .17 Rättegångsutredningen 

Det torde inte ankomma på oss att bedöma om det för skyddande av 
barnets intressen i mål om föräldraansvar m. m. är nödvändigt att ge barnet 
taleriitt i processen. 

Om man inför ta lerätt för barnet på de skäl som anges i betänkandet, är det 
logiskt att låta barnet företrädas i processen av en utomstående person - i 
huvudförslaget kallad barnombud. Förordnande av barnombud är en 
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förutsättning för att talerätten över huvud taget skall aktualiseras. Barnom- Bilaga 3 
bud skall förordnas så snart behov därav föreligger; det" förutsätts i 
betänkandet (s. 176) att detta i tvistiga mål om föräldraansvar m. m. skall ske 
redan i samband med att stämning utfärdas, för att barnombudet skall kunna 
påverka domstolens bedömning av de interimistiska yrkandena. Såvitt vi kan 
förstå. måste detta leda till att barnombud kommer att förordnas i samtliga 
tvistiga mål om föräldraansvar. Eftersom domstolen på detta stadium av 
målet normalt inte vet något om barnets behov av egen talerätt, måste man 
för att undvika tänkbara rättsförluster för barnet för säkerhets skull förordna 
ombud. Detta leder enligt vår mening till ett oacceptabelt resursslöseri. Ett 
alternativt förfarande är att alltid skicka remisser till socialnämnderna 
rörande frågan huruvida barnombud skall utses. Detta medför å andra sidan 
nackdelen med en avsevärd tidsutdräkt. På grund av vad nu anförts anser vi 
att det måste betonas i lagtexten att barnombud skall förordnas endast om 
det på grund av särskilda omständigheter behövs ( 47 § rättsh jälpslagen enligt 
förslaget). 

När det gäller den närmare lagtekniska regleringen av barnombudets 
ställning kan till en början påpekas att det systematiskt sett måste anses 
egendomligt att reglera en legal ställföreträdares ställning genom regler i 
rättshjälpslagen. I varje fall synes själva ställföreträdarskapet (47 § 2 st 
rättshjälpslagen i förslaget) böra skrivas in i BFB (t. ex. i 6 kap. 27 § och 
8 kap. 17 § i förslaget). Också övriga regler om barnombudets ställning 
passar enligt vår mening i och för sig bättre i BFB. men här talar onekligen 
praktiska skäl- barnombudets anknytning till reglerna om rättshjälpsbiträde 
- för att de får stå i rättshjälpslagcn. 

I den allmänna motiveringen har (s. 143) uppställts vissa kvalifikations
krav för barnombudet. Dessa krav kommer emellertid inte till uttryck i 
lagtexten. Det synes lämpligt att i fråga om barnombud hänvisa till vad som 
gäller om biträde vid allmän rättshjälp (21 § 1 st första och andra meningarna 
rättshjälpslagen). 

Reglerna om entledigande av biträde vid allmän rättshjälp och om 
biträdesbyte. vilka äger motsvarande tillämpning på offentligt biträde, synes 
enligt förslaget inte avses gälla barnombud. Vi ifrågasätter om inte dessa 
regler bör göras tillämpliga också på barnombud. t. ex. genom en hänvisning 
till 21 § första stycket sista meningen samt andra och tredje styckena 
rättshjälpslagen. 

När det gäller ersättning till barnombud reglerar den föreslagna lagtexten 
inte frågan vem som har att fastställa ersättningen. Om det inte anses 
självklart att detta är domstolens uppgift. kan lämpligen hänvisning ske till 
22 § tredje stycket rättshjälpslagen. 

De nu gjorda påpekandena medför att 50 § I st rättshjälpslagcn i förslaget 
enligt vår mening bör utformas enligt följande: I fråga om barnombud 
tillämpas vad som i 21 § första - tredje styckena samt 22 och 23 §§ är 
föreskrivet i fråga om biträde vid allmän rättshjälp. 

I 50 § 2 st i förslaget sägs att ersättning till barnombud skall utgå av 
allmänna medel. Däremot föreslås ingen möjlighet att ålägga åtcrbetalnings
skyldighet för barnombudskostnad. tydligen efter mönster från vad som 
gäller offentligt biträde. En parallell i denna del mellan barnombud och 
offentligt biträde är emellertid på intet sätt sjiilvklar; när offentligt biträde 
förordnas. finns i regel ingen motpart. vilket det praktiskt taget alltid gör i de 
mål där barnombudet föreslås verka. Vi ifrågasätter om det inte bör skapas 
utrymme för att ålägga motpart ersiittningsskyldighet för barnombudskost
nad. som påföljd för försumlig processföring. 
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Man tar i betänkandet upp alternativ till barnets talcrätt, och föreslår Bilaga 3 
därvidlag (s. 153) att en särskild utomstående person med anknytning till 
socialnämnden får talerätt i barnets ställe i mål om föräldraansvar, 
överlämnande m. m. Det torde inte ankomma på oss att bedöma vilket av 
alternativen som från materiell synpunkt är att föredra. Däremot bör här 
pekas på vilka processtekniska konsekvenser som är förknippade med de 
båda förslagen. 

Ger man barnet talerätt. blir barnet part i målet. Detta innebär fördelar 
därigenom att vissa processuella regler som syftar på part kommer att träffa 
rätt person. Ett exempel är reglerna om domarjäv. En nära släkting till 
barnet kan inte vara domare i målet om barnet är part. Andra sådana regler 
är de som gäller vittnespliktens omfattning. En ytterligare konsekvens av att 
barnet är part blir att reglerna i 18 kap. RB om ansvaret för rättegångskost
naderna blir tillämpliga på barnet. Vill man begränsa barnets ansvar. måste 
man därför stadga undantag från ansvarigheten. En nackdel med att barnet 
fär egen tak rätt är vidare att de naturliga ställföreträdarna (dvs. föräldrarna) 
inte passar i denna typ av processer, vilket medför behov av en särskild 
konstruktion. · 

Om man i stället väljer lösningen att lägga talcrätten på en utomstående 
person, får man till en början nackdelarna med att reglerna om domarjäv och 
vittnesplikt kommer att utgå från denne och inte från barnet. I denna del 
torde krävas särskilda undantagsregler t. ex. efter mönster från stadgandet i 
4 kap. 5 ~ 1 st lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Vidare måste 
man överväga särskilda regler när det gäller rättegångskostnadsansvaret, 
med anledning av att 18 kap. RB kommer att träffa talcrättshavaren och inte 
barnet. Något behov av en särskild reglering av ställföreträdarskapet finns 
med denna lösning däremot inte. 

7.18 Stockholms sociala centralnämnd 

Utredningen föreslår att barnet skall ha oinskränkt talerätt i mål och 
ärenden med undantag för mål om upplösning och återupptagande av 
gemensamt föräldraansvar. Förvaltningen ansluter sig helt till denna tanke, 
då den på ett påtagligt sätt förstärker barnets rätt - inte minst i situationer då 
föräldrarna är eniga men då deras intressen inte överensstämmer med 
barnets. Genom lagstiftning löses emellertid inte djupa konflikter och 
personliga relatinsproblcm. I regel överensstämmer de berördas intressen. 
Det kan emellanåt bli svårt att bedöma när ett partsförhållande uppstår. Vid 
djupgående konflikter inom en familj då barnet har egna intressen att bevaka 
är det givetvis nödvändigt att barnet har eget juridiskt ombud. Förvaltningen 
avvisar dock förslaget om inrättande av en särskild institution - barnombud -
som den lämpligaste lösningen för barnet när det gäller talerätten. 

De intressemotsättningar som råder i många tvister rörande föräldraans
var och umgängesrätt är oerhört svåra att bearbeta. Den som skall företräda 
barnet i dessa frågor måste. som poängteras i betänkandet, ha omfattande 
kunskap om och erfarenhet av arbete med barn och barnfamiljer i kris. 
Huvudvikten av arbetet med att försöka tillgodose barnets intressen ligger på 
ett socialt och psykologiskt plan. Det juridiska ombudet blir sedan ett 
ytterligare instrument att i domstol driva de krav barnet har rätt att ställa. 
Enligt förvaltningens mening är den naturligaste konstruktionen för bevak
ning av barnets rätt att barnet företräds av en pers<m anställd hos 
socialnämnden (i betänkandet benämnd barnassistent) och att denna i sin tur 
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vid behov anlitar juridiskt ombud. Detta överensstämmer med ett av Bilaga 3 
alternativförslagen. En sådan ordning gäller i dag i faderskapsmål och 
fungerar väl. Ersättning utgår av allmänna medel. En förutsättning för att 
bygga upp ett fungerande skydd för barnet är att socialnämnderna garanterar 
ett tillräckligt antal välutbildade och erfarna socialarbetare. 

I fall då ärendet rör fosterbarn bör fosterhemsinspektören kunna företräda 
barnet. 

7.19 Göteborgs sociala centralnämnd 

Barnets talcrätt hör utan tvekan till de viktigaste förslagen i utredningen. 
Det är en förutsättning för att barnets ställning i för barnet så viktiga frågor 
som föräldraansvar. umgängesrätt och överlämnande skall stärkas. Social
förvaltningen finner dock icke motiverat att neka barnet rätt att väcka talan 
när det gäller upplösning eller återupptagande av det gemensamma 
föräldraansvaret. Som tidigare framhållits finns det situationer när föräld
rarnas beslut att icke begära rättens prövning av föräldraansvaret är 
oförenligt med barnets bästa. Förvaltningen föreslår därför att dessa 
undantag utgår och tillstyrker i övrigt förslaget om talerätt. 

Vem som skall föra barnets talan är svårare att ta ställning till. När det 
gäller domstolsförhandlingar. där parter företrädes av jurister. synes dock 
utredningens förslag att barnet skall företrädas av juridiskt förfaren person 
riktigt. Riskerna för att ett i juridiska frågor otillräckligt utbildat ombud skall 
bli "överkört" av de andra parternas ombud är för stora för att man skall våga 
ta dem. 

Socialförvaltningen tillstyrker utredningens förslag om barnombud. 
Att förslaget om juridiskt skolat ombud för barnet tillstyrks innebär inte 

att de sociala och psykologiska kunskaperna undervärderas. För att de ska 
få inflytande på domstolens handläggning av ärendet krävs det ett nära 
samarbete mellan barnombudet och den person som har till uppgift att hjälpa 
och stödja barnet. Det är också önskvärt med sådana kunskaper hos 
domstolens ledamöter. 

7.20 Malmö sociala centralnämnd 

Utredningen föreslår att barn skall få talerätt, dvs. väcka talan. föra talan 
som egen part i processen samt överklaga underrätts dom. De situationer 
man avser är överföring av föräldraansvar. umgängesrätt och överlämnande 
av barn. Man anser att det däremot inte är lämpligt att låta barnet ha rätt att 
väcka talan om att gemensamt föräldraansvar skall upplösas eller återupptas. 
Barnet föreslås i dessa fall endast ha partställning. 

I de flesta fall förutsätts föräldrars och barns intressen sammanfalla. 
Erfarenheten av vårdnads- och umgängesrättsärenden visar emellertid att 
barnet i en del fall som svagare part inte får sina behov och intressen 
tillgodosedda. Föräldrarna är alltför upptagna av sin egen konfliktsituation 
för att observera att barnet far illa. Utredningens förslag om talerätt är därför 
positivt och markerar barnets ställning som självständig individ. 

Utredningens förslag om barnombud synes vara en positiv konstruktion 
som hjälper barnet att tillvarata sina intressen och utöva sin talerätt. 
Advokater med särskilt intresse för uppgiften bör ges möjlighet till viss 
utbildning om barns behov och utveckling. 

21 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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7.21 Botkyrka sociala centralnämnd 

En brist i gällande lag är barnets möjlighet att föra sin egen talan. Barnet 
har som part i ett mål partsbehörighet men saknar talerätt, om det är under 16 
år. Det finns en del undantag där bland annat åldersgränsen är sänkt till 15 år 
vad avser tale- och processrätt. Det gäller ärenden enligt förvaltningslagcn 
som rör barnet exempelvis ett barnavårdsärende. De nuvarande bestämmel
serna för barns möjlighet att i domstol framföra sin uppfattning är i stor 
omfattning beskuren. Utredningens förslag till förbättringar är socialkonto
ret till största delen nöjd med. De två undantag från oinskränkt talerätt som 
utredningen föreslår har mer karaktären av en lämplighetsfråga än om 
barnets rätt. Det gäller rätten för barnet att endast vara part i en process som 
förälder startat rörande upplösning och återupptagande av gemensamt 
föräldraansvar. I den situationen förordar utredningen att barnets rätt 
tillgodoses genom ett . barnombud (se nedan). En sammanfattning av 
utredningsförslaget med angivande av kapitel och paragraf ser ut på följande 
sätt: 

- upplösning av gemensamt föräldraansvar (6:e kap. 12 §) 
- överföring av föräldraansvaret från den ene föräldern till den andre eller 

till annan person (6:e kap. 13 § I st) 
- återupptagande av gemensamt föräldraansvar (6:e kap. 13 § 2 st) 
- överföring av föräldraansvaret vid missbruk o. d. från den föräldraansva-

riges sida (6:e kap. 14 §) 
- överföring i annat fall av föräldraansvaret (6:e kap. 15 §) 
- överföring av föräldraansvaret när den som har föräldraansvaret dör 

(6:e kap. 16 §) 
- överföring av föräldraansvaret från annan person till förälder (6:e kap. 

17 §) 
- umgängesrätt (6:e kap. 20 o 21 §§) 
- överlämnande av barn efter dom eller beslut (8:e kap. 1 §) 
- överlämnande av barn i andra fall (8:e kap. 8 §) 

Ett barn som är under 16 resp. 15 år kan enligt nuvarande bestämmelser 
svårligen föra sin egen talan genom ombud. Utredningen föreslår en generell 
rätt för barn att få ett ombud utsett när de skall utöva sin talerätt. 
Utredningen kallar vederbörande för barnombud och bestämmelserna skall 
inrymmas i reglerna om offentligt biträde. Handläggande domstol skall vara 
beslutande myndighet. Kostnaderna skall ersättas av allmänna medel. Som 
behöriga att göra ansökan om barnombud föreslår utredningen; barnet, 
de( n) föräldraansvariga( e). socialnämnden och domstolen själv. Socialkon
toret stöder utredningens principiella och konkreta ställningstagande i 
avsnittet om barnombud. Det finns dock ett avsnitt som man lämnar öppet. 
nämligen frågan huruvida barnombud skall kunna förordnas i samhällsvårds
ärenden. Det är beklagligt att utredningen inte redan nu tagit upp den här 
frågan. 

7 .22 Gotlands kommuns sociala centralnämnd 

Vad beträffar frågan om ombud för barnet förefaller ordningen med såväl 
barnombud som kontaktperson för barnet vara något otymplig. varför vi i 
stället önskar uttala oss för att barnets intressen tillvaratas av en barnassistent 
och ansluter oss här till de synpunkter som Ivan Ottosson framför i särskilt 

Bilaga 3 
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yttrande angående barnombud. Det förefaller orealistiskt att tro att man Bilaga 3 
särskilt lätt kan finna personer som besitter både en sådan juridisk skolning 
att den är tillfyllest för att företräda barn i rätten och de ingående kunskaper 
om och erfarenheter av barn och barns behov i olika utvecklingsfaser, så som 
utredningen tänker sig. Det torde kräva en omfattande utbildningsverksam-
het. Vad kontaktperson angår förefaller tanken att man i första hand söker 
denne inom en krets som redan har någon anknytning till barnet riktig. 
Uppgiften som kontaktperson kommer emellertid många gånger att vara 
utomordentligt grannlaga. Inte så sällan kommer uppdraget att innebära att 
kontaktpersonen skall fungera när barn och föräldrars intressen står i strid 
med varandra, och då behöver barnets representant vara en såväl omdömes-
gill som orädd och självständig person. Stora krav ställs också på förmåga till 
relationsbearbetning för att inte motsättningarna mellan föräldrarna och 
barnet i onödan skall skärpas och barnet hamna i en lojalitetskonflikt. Vi tror 
att det vore lämpligare att låta en barnassistent i sig förena de båda 
uppgifterna barnombud - kontaktperson och att barnassistenten i rättsliga 
sammanhang låter sig företrädas av juridiskt ombud. 

7.23 Umeå sociala centralnämnd 

I linje med betänkandets allmänna inriktning att stärka barnets rätt ligger 
förslaget att barnet skall företrädas av barnombud vid konflikter mellan 
föräldrarna rörande föräldraansvar, umgängesrätt eller överlämnande av 
barn. Barnet kan även ha behov av barnombudets företräde när barnets 
intresse står i motsatsförhållande till föräldrarnas t. ex. att barnet önskar 
kvarstanna i fosterhem mot föräldrarnas vilja. Införande av barnombud 
enligt förslaget anser sociala centralnämnden vara en åtgärd av synnerlig vikt 
för att tillgodose barnets rätt. 

7.24 Ludvika sociala centralnämnd 

Utredningens förslag om att barnet - med vissa undantag- får oinskränkt 
taleräll i mM och ärenden enligt 6 kap. BFB synes välmotiverat och torde vara 
en av förutsättningarna för att lagens intentioner skall kunna uppfyllas. 

Det förefaller också nödvändigt att särskild ställföreträdare för barnet, 
barnombud. förordnas av domstolen vid behov. 

7 .25 Stockholms läns landsting. förvaltningsutskottet 

I lälso- och sjukvårdsnämnden 

I fråga om mål angående överlämnande av barn föreslås att barnet får 
oinskränkt taleriitt. Då uppstår frågan vem som kan föra barnets talan. 
Helhetssyn är ett honnörsord som ofta används ganska okritiskt i vårdsam
manhang. 

Föreliggande utredning redovisar att den s. k. helhetssynen också har 
nackdelar och dess negativa konsekvenser kan drabba barnen såtillvida att 
vid tillämpning av helhetssynen ingen ägnar sig exklusivt åt barnen. 
Förvaltningen stöder i princip utredningens förslag att en särskild person 
skall bevaka barnets rätt i förhållande till de vuxna. Enligt huvudförslaget 
förordas att en kontaktperson med ansvar för närkontakt med barnet och ett 
barnombud (motsvarande rättshjälp) skall företräda barnet vid en pro
cess. 
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Förvaltningen menar dock att ett alternativt förslag utformat i ett särskilt Bilaga 3 
yttrande har vissa fördelar. Enligt detta föreslås en barnassistent inom 
socialnämnd med särskild kompetens ges uppgiften att vara hade barnets 
kontaktperson och barnombud. Den utredningsassistent som handhar 
ärendet inom socialnämnd bör företräda föräldrarna medan harnassistenten 
enbart bör bevaka barnets rätt. B;lda bör vara ansvariga inför socialnämn-
den. 

7 .26 Svenska kommunförbundet 

Barnet hör som utredningen föreslår ges oinskränkt talcrätt i mål och 
ärenden enligt 6 kap. BFB med undantag för mål om upplösning och 
återtagande av gemensamt föräldraansvar. Viktigast blir att barnet självt, 
föräldrarna. socialnämnden eller rätten på eget initiativ å barnets vägnar kan 
väcka talan och överklaga beslut i frågor som rör föräldraansvar, umgänge 
och överlämnande av barn. I lur denna rätt skall utövas - av vem och i vilka 
situationer är däremot inte lika självklart. 

Utredningen föreslår att barnombudet skall ha juridisk utbildning och 
agera genom barnets kontaktperson. Kontaktperson skall enligt utredning
ens förslag kunna förordnas även mot föräldrarnas vilja. Styrelsen ställer sig 
tveksam till förslaget i bada dess delar av bl. a. följande skäl: 

Att barnet ges oinskränkt talcrätt innebär, att barnet ges möjligheter att 
påkalla en förändring av sin sociala situation. Frågor som rör föräldraansvar, 
umgänge och överlämnande av barn bör diirför i första hand betraktas som 
sociala till sin natur. Det viktiga måste vara. att rätten för sin bedömning 
tillförs kunskaper om barn och barns behov för att rätt kunna balansera 
barnets intressen mot föräldrarnas. Det gäller därför att för rätten beskriva 
de konsekvenser av social och psykologisk natur som följer för barnet av den 
ena eller andra sociala situationen. Sådana beskrivningar bedöms enligt 
styrelsens uppfattning bäst kunna ges av personer som har barnets förtroende 
och är väl förtrogna med barnets sociala situation. Den juridiska kompe
tensen blir därvid inte av lika stor betydelse. 

Tanken på barnassistent ter sig mot denna bakgrund som mer tilltalande än 
utredningens förslag om ett juridiskt utbildat barnombud. I barnassistenten 
kan psykologiska kunskaper om barn och barns behov förenas med 
"tillräckliga" kunskaper för att företräda barnet i en process. Att barnom
budet skall ha juridisk utbildning och som tredje part i processen verka för 
barnets rätt genom särskilt utsedd kontaktman torde snarast förstärka 
processens juridiska karaktär när det i stället handlar om relationer mellan 
barn och vuxna. För att markera barnassistentens lika ställning med 
föräldrarnas ombud bör personen i fråga ändå benämnas barnombud. 

Kommunen ges i socialtjänstpropositionen det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen fär det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämn
den är också skyldig att tillse. att barn och ungdomar som vistas i kommunen 
växer upp under trygga förhållanden. Med denna skyldighet följer bl. a. en 
skyldighet att i samverkan med andra samhällsorgan hjälpa barnet till en 
annan social situation genom sociala och juridiska åtgärder. Att uppträda i 
rätten måste bli en naturlig uppgift för socialarbetarna. Skall barnets rätt 
stärkas i praktiken krävs dock att rätten fäster lika stort avseende vid 
socialar~etarnas kunskaper och erfarenheter som juristernas. Med hänvis
ning till det ovan anförda hör harnombudet i normala fall hämtas inom 
socialnämndens reguljära verksamhetsområde. I de fall ombudet anser sig 
behöva stöd av juridisk sakkunskap bör juridiskt bitriidc kostnadsfritt kunna 
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anlitas i processen. Jurister som barnombud bör komma i fri\ga endast i de Bilaga 3 
fall juridisk sakkunskap tillmäts mycket stor betydelse i sammanhanget. 

Styrelsen förutsätter att Socialstyrelsens konsulenter kommer att följa 
reformen med stor uppmärksamhet och att deras kunskaper och erfarenheter 
tas tillvara och utnyttjas av kommunernas personal. Styrelsen vill dessutom 
understryka vikten av att de juridiska frågorna inom barn- och ungdomsvår
den ägnas ökad uppmiirksamhet i socionom-. psykolog- och förskoleutbild
ningarna. 

7.27 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

TCO finner det helt riktigt att barnets rätt stärks samt att barnet får en 
företriidare som kan föra barnets talan (barnombud). Det bör i första hand 
vara en juridiskt utbildad person, da TCO anser att kontaktpersonen kan 
fullgöra många uppdrag i inledande skeden i frågor om föräldraansvar, 
umgängesrätt och överHimnande av ban1. 

Förslaget att barnombud inte ska utses automatiskt i ett mål utan först efter 
domstols prövning finner TCO riktigt, eftersom ett förfarande med 
obligatoriskt ombud för barnet kan leda till onödig byråkrati. Det är 
viktigare att använda de personella resurserna till ärenden där barnet 
verkligen är i behov av kvalificerad hjälp. 

7.28 Centerns Kvinnoförbund ICKF) 

Att låta barnen fä ett ombud i domstolen som kan föra deras talan anser 
CKF vara ett bra förslag. dii det iir olämpligt att barnen själva får uppträda 
där. Deras sypunkter måste dock beaktas eftersom det är deras bästa det 
giiller och en kontaktman hör fylla detta krav. CKF ansluter sig till det av 
utredningen förordade alternativ när det gäller behörighet att ansöka om 
barnombud. dvs. att vissa personer och myndigheter får denna rätt. Den av 
utredningen föreslagna person och myndighetskretsen anser vi tillgodoser 
det grundläggande kravet på att barnets bästa tillgodoses. 

7.29 Folkpartiets kvinnoförbund IFPKl 

Advokat som företriider parterna i skillnadsmål, dvs. föräldrarna, har 
enligt förbundets mening att se till sina klienters intresse. Man kan därför inte 
begiira att de samtidigt. kanske emot sin klients intresse, skall tänka på 
barnets bästa. Barnombud bör därför förordnas i samtliga fall då oenighet 
om vtirdnaden ( föriildraamvaret) föreligger. Detsamma gäller i de fall barnet 
inte är ense med sina föriildrar. 

7.30 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund (SSKF) 

Barnets talcrätt kommer att utökas och förutsätter att barnet får ett 
barnombud. 

7.31 Folkpartiets Ungdomsförbund (FPU) 

Vi instiimmer i utredningens förslag att öka användbarheten av nu 
gällande bcstiimmclscr om att föriildraansvarct ska fråntas förälder som 
grovt missbrukar eller grovt försummar sitt ansvar. FPU vill dock gå betydligt 
längre: vi vill helt enkelt förcsl{1 en lagstadgad riitt för harn att begära 
skilsmässa friln sina föräldrar. 
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En sådan regel skulle i princip kunna jämställas med skilsmässoriitten för Bilaga 3 
makar. Man måste dock komma ihåg att konflikter inom familjen är 
naturliga. De måste i första hand lösas i samförstånd. Hiir har kommunen en 
viktig uppgift. Talerätten i 6 kap. bör göras helt oinskränkt genom att 
utvidgas även till mål om uppliisning eller återupptagande av gemensamt 
föräldraansvar. Vi vill understryka utredningens uppfattning att föräldraan-
svar ska kunna överflyttas till annan även i fall då föräldrarna inte bedöms 
som olämpliga. t. ex. när barnet rotat sig i ett fosterhem. 

Barnets oinskränkta talerätt har. med ovanstående utvidgning. vårt"fulla 
stöd. Utredningen framför två alternativa förslag om hur talcrättcn ska 
utformas. FPU vill här ansluta sig till Ivan Ottosons särskilda yttrande. Vi 
menar allts:l att flera skäl talar för att samma person. en barnassistent. ska 
vara barnets ställföreträdare och svara för de hjälpinsatser som behövs. I 
processen ska barnassistenten använda sig av juridiskt biträde. 

Vi har dock lite svårt att förstå utredningens inställning att ställföreträdare 
ska utses endast i särskilda fall. Det finns ingen anledning att, som 
utredningen, förutsätta "att det inte råder något motsatsförhållande mellan 
föräldrar och barn" om föräldrarna är ense om frågor som gäller föräldra
ansvar, umgängesrätt eller överlämnande av barn (s. 141). FPU vill i stället 
instämma i vad utredningen säger på s. 88: "Vi menar att antagandet 
'föräldrarna vet bäsf inte hör tillmätas så stor betydelse som det f. n. gör". 
En ställföreträdare ska självklart tillsättas automatiskt då fråga enligt BFB 6 
kap. väcks. 

7 .32 Sveriges advokatsamfund 

Även om samfundet i princip anser att det föreligger behov av stöd och 
hjälp åt barnet i tvist mellan föräldrarna om vårdnad, umgängesrätt eller 
Överlämnande, ställer sig samfundet tveksamt till utredningens förslag i 
förevarande del. 

Behovet av en självständig talerätt för barnet bör enligt samfundets 
mening vägas mot de risker för en ännu mer infekterad konflikt som barnets 
inträde som part i målet mellan föräldrarna kan medföra. 

Enligt utredningens förslag förutsätts dessutom att barnets intresse i 
vårdnads- och umgängcsmål och mål angående överlämnande skall tillvara
tagas av en stor krets av personer: samtalsledare (vid samarbetssamtal mellan 
föräldrarna). kontaktperson. barnombud och barnombudsman. Dessutom 
skall föräldrar. socialnämnd och domstol vara verksamma i mt1lct. Det är en 
praktiskt och ekonomiskt helt ogenomförbar konstruktion som samfundet 
hcstiimt avstyrker. 

Om barnets talan behöver föras i målet vill samfundet i stället föreslå att 
detta sker genom en person. exempelvis av socialnämnd utsedd barnassi
stent. som vid behov bör kunna anlita juridiskt ombud. 

Samfundet vill förorda att reglerna om barns talerätt och representation i 
mäl mellan föräldrar om vårdnad. umgiinge och överlämnande blir föremål 
för en väsentlig omarbetning och förenkling. 

7 .33 Sveriges domarcförbund 

Enligt utredningens huvudförslag skall barnet ges taleriitt i mål och 
ärenden om föräldraansvar. umgängesrätt och överlämnande av barn. varvid 
dess talan skall föras av ett barnombud. utsett av domstolen enligt 
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bestiimmelser i rättshjälpslagen. Som stöd och hjälp åt barnet. då det Bilaga 3 
befinner sig i en risk- eller krissituation, skall vidare av stat eller kommun 
utses en kontaktperson. Slutligen föreslås att det allmänna skall förordna en 
persern. barnombudsman. med uppgift bl. a. att tillhandagå allmänheten 
med r{1d i barnfrilgor och att ta initiativ till utseende av kontaktperson. 

Domareförbundet delar utredningens uppfattning att barnets ställning bör 
förbättras i processuellt hiinseende. Det naturligaste hiirvidlag är att ge 
barnet ställning av part i en process. Såsom utredningen funnit talar 
övervägande skäl för att tilläta barnet att väcka talan i samtliga hithörande 
fall utom då fråga är om upplösning eller återupptagande av gemensamt 
föräldraansvar. nf1got som det bör tillkomma föräldrarna att initiera. För 
sistnämnda fall föreslås barnet fä rätt att inträda i rättegången som part. och 
detta synes förbundet vara en lämplig anordning. Med regler av nu angivet 
inneh{ill torde barnet inte kunna tvingas in i en process, vilket givetvis bör 
förhindras. 

I överensstämmelse med utredningen anser domareförbundet det inte vara 
lämpligt att ge barnet processbehörighct i mål och ärenden av förevarande 
slag. För att barnets talerätt skall kunna utövas måste således en ställföre
trädare finnas. 

Det system utredningen föreslår till barnets hjälp framstår enligt 
förbundets mening som alltför vidlyftigt. Förbundet ifrågasätter också om 
kostnaderna står i rimligt förhållande till de fördelar som åsyftas. Av de 
föreslagna personerna har otvivelaktigt den så kallade kontaktpersonen den 
angelägnaste uppgiften. Eftersom denna person kommer att bli väl bekant 
med barnets situation och önskemål ligger det enligt förbundet närmast till 
hands att han eller hon också äger företräda barnet i en process - själv eller 
genom juridiskt ombud. Ett sådant system torde gagna barnet väl så bra som 
det utredningen föreslagit och är betydligt enklare. Utredningen har också 
övervägt denna möjlighet och presenterat ett alternativt förslag härom. 
Personen ifråga - av utredningen benämnd barnassistent - bör utses av det 
allmänna, som i princip bör svara för kostnaderna för tillvaratagandet av 
barnets intressen. Det synes förbundet lämpligast att "barnassistenten" intar 
en i förhållande till socialnämnden fristående position. 

Skiljaktig mening av lagmannen Ankarloo 

I alla de fall då föräldrarna inte är ense om hur föräldraansvaret skall 
ordnas eller om omfattningen av umgängesrätten behöver barnets intresse 
tas till vara på ett bättre sätt än nu. De möjligheter som finns att få en god 
man förordnad för barnet utnyttjas inte. vilket möjligen kan bero på att de 
barnavårdande myndigheterna inte känner till bestämmelserna. Det kan 
emellertid ifrågasättas om bestämmelserna kan tillämpas så att barnets 
intresse blir tillgodosett på ett tillfredsställande sätt. Utredningens förslag att 
det skall finnas en kontaktperson och, om det behövs, ett barnombud som 
kan företräda barnet i en rättegång är en betydligt bättre lösning. 
Kontaktpersonen bör ha sådan utbildning och erfarenhet att den kan skaffa 
sig en egen uppfattning om barnets behov och vilken lösning av konflikten 
mellan föräldrarna som är bäst för barnet. Man bör däremot ej kräva att 
kontaktpersonen skall kunna företräda barnet i en rättegång mellan 
föräldrarna. Den som skall företräda barnet bör därför utses på annat sätt än 
kontaktpersonen. 

F. n. reglerar bestämmelserna om förmyndare och god man i föräldrabal
ken vem som äger företräda en omyndig person såsom ställföreträdare. Det 
strider därför mot de nuvarande principerna för lagstiftningen på detta 
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område att ta in en bestämmelse i rättshjälpslagen om vem som skall vara Bilaga 3 
barnets ställföreträdare i en rättegång om föräldraansvar eller umgängesrätt. 
Att ta in bestämmelsen i rättshjälpslagen har emellertid enligt min mening så 
stora praktiska fördelar att de teoretiska betänkligheterna bör vika. 
Företrädarens behörighet skall gälla endast i det mål vari förordnandet 
meddelas och förordnandet kan beslutas av samma domstol som handlägger 
målet. Om man tillämpar samma system som gäller för offentligt biträde, 
vinner man också den fördelen att det inte behövs någon utredning om 
barnets ekonomi, vilket fordras för allmän rättshjälp. Det behövs inte heller 
några bestämmelser om vem av föräldrarna som slutligen skall svara för 
kostnaderna, eftersom kostnader för offentligt biträde alltid stannar på 
statsverket. 

Kontaktpersonen bör få ett större inflytande på valet av barnombud än 
som föreslagits genom att kontaktpersonen får ansöka om barnombud och 
genom att domstolen åläggs att alltid höra kontaktpersonen innan barnom
bud utses. Om verkställigheten skall prövas av förvaltningsdomstol, bör det 
framgå av lagtexten att offentligt biträde inte får förordnas i de fall då 
barnombud kan utses. 

7.34 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göteborg 

En av de viktigaste reformerna i förslaget är möjligheterna för bamet att 
väcka talan i mål rörande 6 och 8 kap. BFB och då företrädas av barnombud. 
Ur barnpsykiatrisk synpunkt har länge efterlysts en juridiskt skolad person 
som tar tillvara barnets intressen i dessa mål. Det är svårt att tänka sig att 
denna person dessutom skall ha möjlighet att vara ett personligt stöd för 
barnet, lära känna det och ha sådana erfarenheter och kunskaper om barn, 
att han/hon kan utröna barnets vilja. Därför är tanken på en kontaktperson 
för barnet, som har barnkännedom och erfarenhet och ej är knuten varken 
till rätten eller till socialnämnden god. På detta sätt kan både en samlad 
erfarenhet om processen i dessa mål vinnas hos barnombudet och det 
enskilda barnets intressen tillgodoses av kontaktpersonen. Att ge dessa båda 
uppgifter till samma person är en sämre lösning. Däremot skulle med rätt 
utbildning "barnombudsman"' fristående från socialnämnden eventuellt 
kunna omfatta barnombudets uppgifter och handleda kontaktpersonen. 

7 .35 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Det är en viktig och efterlängtad reform att barnet får talerätt i de fall som 
anges i Barn-föräldrabalken och vid omhändertaganden enligt barnavårds
lagen. Samtidigt bör det beaktas att barnet just på grund härav kan komma i 
konflikt med en eller båda föräldrarna. Det är väsentligt att den jurist som 
utses till barnombud, verkligen också har kunskaper om barn och barns 
behov i olika åldrar och förstår att barnets behov ibland går tvärtemot 
föräldrarnas önskan. Stöd och handledning kring uppgiften behövs. 

7 .36 Sveriges skolkuratorers förening 

Förslagen om barnombud (juridisk), kontaktperson (kurativ) och barn
ombudsman ger ett virrigt intryck och förefaller inte tillräckligt genomarbe
tat. Vi stöttar utredningens förslag att barnet skall ha talerätt via ett ombud, 
men vi ställer oss tveksamma till att det juridiska stödet läggs på en person, 
medan det kurativa stödet skall skötas av en annan persern. Det finns risk för 
- liksom nu - att alltför stor vikt läggs vid den juridiska sidan. 
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7.37 Fosterhemmens Riksförbund ffRJ 

FR ställer sig positivt till att barnombud utses. Vi förordar samma 
alternativ som utredningen med det tilliigget att iiven fosterföriildrar utan 
föriildraansvar skall kunna ansöka nm att barnL1mbud utses. 

7.38 Föreningen BRIS - Barnens Rätt I Samhället 

Ersättning till barnombud 

De erfarenheter BRIS har när det gäller begäran om t. ex. barnpsykiatrisk 
utredning är att om den begärande myndigheten skall betala ett ev. 
förordnande så blir den begärande myndigheten alldeles för restriktiv med 
sådana ansökningar. När det gäller barn som själva inte kan hävda sina 
intressen. är det viktigt att inte ovidkommande hänsyn utestänger barnet från 
dess rättmätiga rättsmedcl. BRIS förordar därför att huvudman för 
barnombud skall vara Landstinget eller annan myndighet som är fristående 
från de myndigheter som kan begära eller tillstyrka förordnande om 
barnombud. 

Barndomstol 

Avslutningsvis vill BRIS återkomma till det förslag om Barndomstol som 
vi fört fram tidigare i samband med vårt yttrande angående Socialutredning
ens slutbetänkande, SOU 1977:40. Denna domstol skulle ha att döma i 
samtliga mål som kan bli aktuella enligt betänkandet om Barnets Rätt samt 
övriga mål som rör barn och ungdom (talan mot unga lagöverträdare 
etc.). 

Till dessa domstolar skulle knytas personal som förutom sin juridiska· 
kompetens skulle ha viss barnpsykologisk utbildning samt praktik och 
erfarenhet av arbete med barn i kris. I lit skulle också knytas team av 
barnsakkunniga. Vinsten skulle vara att stor erfarenhet skulle samlas här om 
barn, deras behov, reaktioner och levnadsvillkor. Detta skulle i sin tur 
medföra att risken minskade för att det i mål som rör barn p. g. a. bristande 
insikt dömdes på ett sätt som inte stod i samklang med barnets bästa. 

Barns talerätt 

Det enda berättigade undantaget frän att barn skall ha talerätt är i den 
föreslagna 13 § 2:a stycket i BFB 6 kap. Vill förälder återupptaga gemensam 
vårdnad av barn måste det vara deras ensak att bestämma om det. under 
förutsättning att barnet blir proccssbehörigt i sådan process. I övrigt skall 
barn ha oinskränkt talerätt enligt BFB 6 och 8 kap. 

(Se även avsnitt 3.4.31) 

Författningsförslag och motivering 

12 ~ Motivering: 

Med hänvisning till resonemanget under vår rubrik "upplösning av 
gemensamt föriildraansvar - takriitt för barnet'· vill vi förorda att paragrafen 
kompletteras på följande sätt. 
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12 § Författningsförslag: 

Föreligger gemensamt föriildraansvar och vill de föriildraansvariga. en av 
dem eller barnet att deras gemensamma ansvar för barnet skall upphöra, skall 
rätten på talan av de föräldraansvariga. en av dem eller /Jamet förordna 
föriilder eller annan person att ha föräldraansvar för barnet. Om betiinketid 
vid upplösning av gemensamt föräldraansvar finns bestämmelser i 32 ~-

7 .39 Rädda Barnens Riksförbund 

Kapitlet inleds med en förklaring av begreppet taleriitt. I nuvarande 
lagstiftning har barn partsbehörighet. dvs. det kan vara part i en rättegång. 
Men för att barnet skall få ställning som part i ett visst mål. krävs att barnet 
har talerätt beträffande den sak målet rör. I mål om vårdnad, umgängesrätt 
och överlämnande av barn saknar barnet talcrätt. Barnets intressen 
förutsätts bli tillgodosedda av andra, i första hand föräldrar. Men barnet kan 
ha intressen. som strider mot föriildrarnas, speciellt när det gäller vårdnad, 
umgänge och överlämnande, och då är det viktigt att ge barnet en möjlighet 
att påverka beslutet. 

Utredningen har fört en diskussion om möjlighet för barnet att bli 
processbehörighet, dvs. direkt själv eller genom ombud deltaga i en process 
0111 exempelvis umgängesrätt, men slutligen stannat för förslaget att ge 
barnet talerätt i mål och ärenden rörande föräldraansvar m. m .. men med 
krav på en ställföreträdare för barnet i processen. I mål, där det föreligger 
intressekonflikt mellan barn och föräldrar. anser man det lämpligt att utse ett 
särskilt barnombud, som företräder barnet. Barn skall alltså kunna väcku 
talan i mål rörande föräldraansvar m. m. där det föreligger konflikter mellan 
barn och föräldrar. utom i de fall då frågan gäller upplösning och 
återupptagande av gemensamt föräldraansvar. då man tror att föräldrarnas 
beslut om gemensamt föräldraansvar också gagnar barnets bästa. Har talan 
väckts. vill man ändå ge barnet möjlighet att som självständig part delta i 
processen. Gränsdragningen i fråga om de fall där barnet kan respektive inte 
kan väcka talan i fråga om upplösning av ett gemensamt föräldraansrnr synes 
oklar och kräver en omprövning. 

Vi ser positivt på denna möjlighet att bättre bevaka barns rätt gentemot 
föräldrar i konfliktsituationer. Förutsiittningen är att barnet dessförinnan har 
fött en ställföreträdare. ett barnombud, utsedd. Begäran om detta som kan 
komma från barnet, föräldrar, föräldraansvarig eller socialnämnden, före
slås prövas av allmän domstol i konsekvens med utredningens förslag i övrigt. 
Barnets möjligheter att själv ansöka om ett barnombud är naturligtvis 
begränsade. Ett litet barn är helt beroende av att vuxna ser till dess behov. 
Men med stigande ålder har barnet lättare att uttrycka sina tankar även till en 
utomstående. Vilka personer finns i dag. som kan fylla uppgiften att ta hand 
orn ett barns förtroende, när föräldrarna inte kan komma ifråga? I lyckliga 
fall finns kanske en Umplig lärare. en skolsköterska, en släkting, men alltför 
ofta vet barnet inte vem det kan vända sig till. En barnombudsman skulle 
kunna fylla uppgiften att se till att barnets riitt utnyttjas i de fall det inte är 
uppenbart för barnets närmaste eller socialnämnd. att barnet behöver 
hjiilp. 

Ett barnombud förutsätts ha specifika kunskaper för sitt värv. dvs. 
kunskaper om barn och barns behov kombinerat med juridisk utbildning. Vi 
sa med till/ r<'dsstiillelse på au sådan kunskap tillförs juristuthildningen. 
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7 .40 Föreningen Familj och Rätt (FoR) 

Utredningens förslag att stiirka barnets rätt genom att tillerkänna barnet 
taleriitt i mål enligt 6 och 8 kapitlen i den föreslagna BFB hör till det mer 
positiva i betänkandet. FoR tillstyrker att barn får talcrätt. 

Däremot anser inte FoR att barnet skall ha rätt väcka talan i så stor 
omfattning som utredningen föreslår. Enligt FoR:s uppfattning skall barn 
alltid ha talerätt i alla mål enligt 6 och 8 kapitlen BFB. sedan talan har 
väckts av annan. 

FoR:s gentemot utredningen skiljaktiga mening om rätten att väcka 
talan framgår av nedanstående tabell. 

Lagrum Utr FoR 
I. Upplösning av gemensamt föräldraansvar 6:12 Nej Nej 
2. Överföring av föräldraansvaret från den ene för- 6: 13 l:a st Ja Nej 

iildern till den andre eller till annan person 
3. Återupptagande av gemensamt föriildraansvar 6: 13 2:a st Nej Nej 
4. Överföring av föräldraansvaret vid missbruk 6:14 Ja Nej 
5. Överföring i annat fall av föräldraansvaret 6:15 Ja Nej 
6. Överföring av föräldraansvaret när den som har 6:16 Ja Nej 

föräldraansvaret dör 
7. Överföring av föräldraansvaret från annan person 6:17 Ja Ja 

till förälder 
8. Umgängesrätt 6:20-21 Ja Ja 
9. Överlämnnnde av harn efter dom eller heslut 8:1 Ja Ja 

JO. Överlämnande nv barn i andra fall 8:8 Ja Ja 

Innan FoR närmare motiverar inskränkningarna ovan i rätten att väcka 
talan vill FoR framföra några allmänna synpunkter. Lagen omfattar alla barn 
upp till l 8 års ålder. Barns behov och ( o )förmåga att uttrycka sina önskemål 
och krav är väsentligt olika vid skilda åldrar. En särskilt känslig period är 
puberteten. Vissa önskningar som då kan framföras. t. ex. att man inte vill ha 
den ene eller andre föräldern som vårdnadshavare, kan vara betingade av 
tillfälliga stämningar/kontroverser/kriser. Det kan inte anses försvarligt att i 
sådana fall söka en skenlösning genom att barnet får väcka talan om ändrat 
föräldraansvar. Uppenbart är f. ö. att även barn har ansvar och skyldigheter i 
en familjerelation. t. ex. att efterkomma föräldratillsägelser i för barnet 
farliga fysiska och/eller psykiska situationer. 

Med ovanstående torde framgå FoR:s ''nej" till att barn skall få väcka 
talan enligt BFB 6: 13 l :a stycket. När det gäller BFB 6: 14--16 anser FoR att 
det inte finns anledning ge barnet riitt väcka talan. eftersom det i de hiir 
aktuella situationerna finns vuxen person -eller i 6: 15 socialnämnd- som kan 
viicka talan. om det är motiverat med ändrat föriildraansvar. "Nejet" vid 
14-16 §§ är också betingat av de allmänna synpunkter FoR framfört 
ovan. 

Liksom utredningen anser FoR att barnet inte själv skall vara processbe
hörigt utan rätten bör förordna en ställföreträdare för barnet. ett barnom
bud. när föräldrarna är oense i vårdnads-. umgänges- eller överlämnande
frågor. Man kan dock starkt ifrågasätta om det är nödvändigt med ett särskilt 
barnombud vid a 11 a tvister. 

FoR vill föreslå följande: 
l mål diir barnet i n t e får viicka talan utan endast deltager som part k an 

rätten förordna stiillföretriidare/barnombud. om rätten anser att behov 
föreligger. 

l mål diir barnet får väcka talan s k a 11 rätten alltid förordna ställföre
triidare/ombud. iiven on1 inte barnet har väckt talan. 

Bilaga 3 



Prop. 1981/82:168 332 

En fr[1ga av stor betydelse är vem som skall anses vara behörig ansöka om Bilaga 3 
harnombud. Även här delar FoR utredningens uppfattning att kretsen inte 
för göras alltför vid. Rätten att ansöka om barnombud bör inskränkas till 
barnet om det fyllt 15 år. föräldrarna eller annan som har föräldraansvaret 
samt socialnämnden. Rätten skall på eget initiativ pröva frågan, om ingen 
ansökt om harnombud. 

Av synnerlig vikt är att ansökan c n d as t får avse förordnande av 
ställförcträdarc/harnomhud: alltså inte begäran om att viss person skall 
förordnas. Det fär endast ankomma på rätten att utse lämplig person. Detta 
är ett oavvisligt krav. Annars är risken mycket stor att barnombudet närmast 
blir en omhudsförstärkning för endera av de tvistande föräldrarna. vilket 
skulle vara en skenreform. Barnomhudet skall vara helt självständigt 
gentemot inte bara föräldrarna utan även mot socialnämnden. Självfallet 
skall vid förordnandet iakttagas att barnombudet inte är arbetskollega -
t. ex. anställd på samma advokatbyrå - som något av de övriga ombuden i 
målet. 

Kvalifikationerna på harnombudet måste ställas högt. Formella juridiska 
examina torde vara mindre betydelsefulla än kunskaper. insikter och 
erfarenheter när det gäller barn och deras skilda hchov i olika utvecklings
faser. Väsentligt är också att barnombudet har förmåga arbeta fram 
samförståndslösningar. Särskilt viktigt är detta i de mål där det kan bli 
aktuellt att barnet genom sin ställföreträdare väcker talan. 

I ett inledningsskedc torde det bli svårt få fram ett tillriickligt antal 
personer som är lämpade att vara barnombud. Desto viktigare är det att 
domstolarna självständigt avgör vem som skall förordnas. 

Utredningen har föreslagit att innan barnombud förordnas ska 11 
socialnämnden beredas tillfälle att yttra sig (se den föreslagna 49 § i Lag om 
ändring i rättshjiilpslagen). FoR anser inte att det skall finnas en tvingande 
skyldighet för domstol att först höra socialnämnd - åtminstone inte i de fall 
där FoR föreslår ett obligatoriskt förordnande av barnombud. dvs. i alla mål 
<IV den typ där barnet kan väcka talan. 

7.41 Riksförbundet Hem och Skola <RHS) 

Utredningens förslag att inrätta barnombud som rättslig institution kan 
enligt RHS prövas. Barnombudsmannaskapet förutsätter att barnets intresse 
företriidcs på ett otvetydigt sätt. En av svårigheterna nu när det gäller tvistiga 
skilsm~issor och när det gäller omstridda omhändertaganden är att det är en 
förvirrande mängd av samhälleliga intressenter som drar i de inblandade 
parterna. Inrättandet av barnombud hör därför medföra att det blir barnets 
intressen som tillvaratas och ej i första hand samhällets. Tillgång till 
sakkunskap om barns upplevelser av separation, av separationsbearbetning 
osv. är enligt RHS mening av synnerlig vikt i samband med de grannlaga 
avgörandena om barns skiljande från förälder. 

(Se även avsnitt 3.2.31) 

7 .42 Husmodersförbundct Hem och Samhälle 

Upphörande av gemensamt fåräldraa11s1·ar 

Barnets situation vid föriildrarnas skilsmässa har enligt förbundets åsikt 
inte alltid tillräckligt betonats. Det förekommer ocksä att sociala central-



Prop. 1981/82:168 333 

nämnderna som i sitt arbete tillämpar den s. k. helhetssynen på familjepro- Bilaga 3 
blemen, inte tillräckligt har kunnat uppmärksamma barnets situation. 
Därför måste förslaget om s. k. barnombudsman hälsas med tillfredsställel-
se. Barnombudsmannen skall vara en juridiskt skolad person som vid behov 
kan företräda barnet vid domstol. Barnombudsman skall kunna förordnas av 
rätten i varje särskilt fall efter ansökan från barnet. föräldrar. eller annan 
föräldraansvarig eller på ansökan från socialnämnden. Kostnaderna för 
barnombudsman, som bör finnas i varje kommun, skall delas mellan stat och 
kommun. 

8 Stöd och hjälp för barnet (kontaktperson) 

8.1 Göta hovrätt 

Se avsnitt 7 .1. 

8.2 Kammarrätten i Stockholm 

För andra situationer då barnet behöver stöd än de som har angetts i 9 kap. 
föreslår kommitten att en särskild kontaktperson förordnas. Vidare förordas 
att vid varje nämnd en tjänsteman avdelas som barnombudsman med uppgift 
att vara förmedlande länk mellan allmänhet och socialnämnd när det gäller 
frågor om barn. Vidare diskuteras i alternativa förslag olika kombinationer 
av barnombud och kontaktperson. 

Kammarrätten är ense med kommitten om att det är viktigt att barn is. k. 
risksituationer har tillgång till någon utomstående vuxen som barnet kan tala 
med och få hjälp av. Det vill emellertid synas som om de förslag som 
kommitten har lagt fram är onödigt komplicerade och alltför kostnadskrä
vande. Överhuvudtaget synes det mera ändamålsenligt att det anförtros åt 
socialnämnden att efter eget skön hålla det stöd till handa som behövs allt 
efter förhållandena i det särskilda fallet. Även en sädan ordning torde 
emellertid bli mycket kostnads- och i övrigt resurskrävande. Som kammar
rätten har anfört inledningsvis hade också de olika lösningarna bort på ett 
helt annat sätt än som har skett i betänkandet vägas mot kostnadsaspekter
na. 

Enligt kommitten skall kontaktperson kunna utses även mot föräldrarnas 
vilja. Kammarrätten avstyrker förslaget i denna del. Lika med sakkunnige 
Ivan Ottoson anser kammarrätten nämligen att den roll som kontaktperso
nen enligt förslaget ges i familjerättsliga tvister inte är förenlig med hans- på 
förtroende byggda - allmänt stödjande roll i förhållande till hela familjen 
enligt socialtjänstlagen. Kammarrätten har också svårt att förstå hur en 
kontaktperson. som utses mot föräldrarnas vilja. i praktiken skall kunna fylla 
en meningsfull funktion. 

Bland alternativen föredrar kammarrätten emellertid förslaget med 
barnassistent (10.5.3.2), dock att vederbörande inte hör kunna vara barnets 
ställföreträdare. 

8.3 Stockholms tingsrätt 

Tingsrätten har ingen erinran mot förslaget om barnombudsman. 
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8.4 Malmö tingsrätt 

Tingsrätten utgår från att förslaget till socialtjänstlag och de däri upptagna 
bestämmelserna om kontaktman kommer att genomföras. Frågan är då om 
kontaktperson för just barn bör kunna förordnas i den utsträckning som 
föreslås i betänkandet. Tingsrätten anser inte detta. Det kan t. ex. inte vara 
rimligt att barnet regelmässigt skall sägas befinna sig i en "risksituation" vid 
oenighet mellan föräldrarna om vårdnaden eller umgängesrätten - eller vid 
namnbyte! Det förefaller också stötande att kontaktperson alltid skall kunna 
utses mot föräldrarnas vilja. Så bör enligt tingsrättens mening kunna ske 
endast om särskilda skäl föreligger. 

Med hänsyn till att den sociala lagstiftningen i övrigt får anses tillvarata 
barnets intressen i tillräcklig grad och av kostnadsskäl avstyrkes förslaget om 
inrättande av barnombudsmän. 

8.5 Länsrätten i Stockholms län 

Länsrätten har inte något att erinra mot utredningens förslag om 
kontaktperson och barnombudwnan. 

8.6 Länsrätterna i Uppsala och Södermanlands län 

Länsrätten har i princip ingenting att erinra mot vad som anförs i detta 
kapitel. Huruvida förslagen kan ha riågon större praktisk betydelse kan dock 
vara svårt att överblicka. 

8. 7 Domstolsverket 

Se avsnitt 7.7. 

8.8 Socialstyrelsen 

Enligt utredningens huvudförslag skall barnets talerätt utövas av ett 
barnombud som ställföreträdare för barnet. 

Dessutom föreslås att barnet skall få möjlighet till stöd och hjälp av en 
kontaktperson i vissa risk- och krissituationer. Som alternativ föreslås i stället 
en barnassistent med en kombination av barnombudets och kontaktperso
nens uppgifter. I processer skall barnassistenten företrädas av ett juridiskt 
ombud. 

Barnassistent 

Socialstyrelsen tillstyrker förslaget om en barnassistent med hänvisning till 
vad som uttalas i särskilt yttrande av Ivan Ottoson. I enlighet med detta 
yttrande anser socialstyrelsen att det inte är lämpligt att förena den 
civilrättsliga uppgiften att tillvarata barnets intresse med den offentlig
rättsliga funktion som kontaktperson enligt 10 §i socialtjänstlagen är avsedd 
att fylla. Dessutom är det angeläget att bevara principen om frivillighet när 
kontaktman enligt 10 § socialtjiinstlagen skall utses. En barnassistent bör 
enligt socialstyrelsens uppfattning vara behörig att handla i en rad frågor. 
som gäller barnet och inte enbart i en bestämd situation såsom barnombudet. 
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Socialstyrelsen anser att förordnandet som barnassistent inte bör upphöra så Bilaga 3 
snart situationen har bemästrats. Det måste i de allra flesta fall också vara en 
angelägen uppgift att följa upp ärendet. 

När det gäller vem som skall utses till barnassistent för ett visst barn, är det 
viktigt att nämnden ser till behovet av stöd i den aktuella situationen. Barnets 
ålder och konfliktens art bör till viss del styra valet av barnassistent. Enligt 
socialstyrelsens uppfattning bör i första hand personer utanför socialförvalt
ningarna utnyttjas. Vidare anser socialstyrelsen i likhet med utredningen att 
barnassistenten bör få en självständig ställning i förhållande till socialnämn
den. Om ett socialt ärende pågår rörande familjen är det viktigt att 
barnassistenten, om denne är en socialtjänsteman, är fristående från 
utredningen. Slutligen är det av största vikt att de som förordnas som 
barnassistenter har tystnadsplikt och samma ansvar som tjänstemän i 
socialförvaltningen. 

Socialstyrelsen anser också att uttrycket barnassistent inte är särskilt väl 
valt och ser gärna att man försöker hitta ett annat namn på denna 
funktion. 

Barnombudsman 

Utredningen föreslår att socialnämnden avdelar någon person med uppgift 
att vara förmedlande länk mellan allmänheten och socialnämnden när det 
gäller barnfrågor. Bl. a. föreslås att man skall kunna vända sig till denna 
person när barn befinner sig i risksituationer och behöver hjälp och stöd av 
någon utomstående. 

Socialstyrelsen vill i detta sammanhang framhålla hur viktigt det är att 
socialförvaltningarna är organiserade så att allmänheten lätt vet vart den 
skall vända sig med problem och vid tillfällen då barn befinner sig i allvarliga 
situationer. Nämnderna bör kanske rekommenderas att se över sin 
organisation med tanke på eventuella brister. Enligt socialstyrelsens 
uppfattning är det emellertid osäkert om den enda och bästa lösningen på 
detta problem är att utse en barnombudsman i alla kommuner i landet. 

Socialstyrelsen vill päminna om att styrelsen tidigare tillstyrkt ett förslag 
till uppsökande verksamhet framlagt av barnomsorgsgruppcn (SOU 
1975:87). Regeringen har ocks[1 i socialtjänstpropositionen förordat en 
uppsökande verksamhet med den inriktning barnomsorgsgruppen föreslagit 
(Prop. 1979/80: I sid. 169). 

8, 9 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Utredningen har framfört några olika förslag i syfte att tillgodose 
uteslutande barnets behov av stöd och hjälp i risksituationer. Som 
huvudförslag har angetts tillsättande av kontaktperson. Det föreslås att 
socialnämnden skall kunna tillsätta sådan även mot föräldrarnas vilja. 

Länsstyrelsen finner det tillfredsställande att utredningen tagit upp denna 
fråga och vill för sin del tillstyrka förslaget ävensom vad utredningen anfört 
beträffande rekrytering av kontaktpersoner samt om kvalifikationer. fort
bildning och handledning. 

Beträffande de alternatil'a förslagen till stödpersoner för barnet vill 
länsstyrelsen anföra följande. 

Förslaget om barnassistent har stora likheter med det gamla barnavårds
mannainstitutet, som avskaffades 1973. Att delvis återuppliva detta. som en 
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gång avskaffats som otidsenligt. anser länsstyrelsen inte vara tillrådligt. Bilaga 3 
I utredningen föreslås att barnavårdskonsulenten vid länsstyrelsen får till 

uppgift att utse. övervaka och entlediga barnassistent. Detta förslag kan inte 
godtas av länsstyrelsen. Barnavårdskonsulcnten har ingen beslutsfunktion. 
Denna funktion innehas av länsstyrelsens socialenhet. Länsstyrelsen anser 
att förordnande. handledning etc. av kontaktpersoner eller motsvarande är 
en kommunal uppgift och att kommunerna är bäst lämpade att handha dessa 
uppgifter. 

Reservation av ledamöterna Hallerby, 1.undc och Nilsson: 

Avsnitt 8.9 andra-fjiirdc styckena ersätts med följande. 
Ett alternativförslag iir att en barnassistent i stiillet utses. Dennes uppgifter 

skulle bli en kombination av barnombudets och kontaktpersonens. I 
processer skall barnassistenten fiiretriidas av ett juridiskt ombud. 

Länsstyrelsen anser, att det iir positivt att uppgiften att vara stiillfiiretrii
dan: och att svara för hjälpinsatser kan utövas av en och samma person och 
tillstyrker chirför detta alternativförslag. 

8.10 Rarnal·årdskonsulcntcrna i landet 

Talcriill och omhud för harnet 

Utredningen tar här upp olika alternativ. mer eller mindre realistiska. 
dessa ärenden är den sociala delen den viisentliga. I förhållande till detta är 
juridisk kompetens en smal bit knuten främst till det rent domstolstekniska. 
Eget juridiskt ombud för barnet enligt riittshjälpslagen ger endast juridisk 
expertis. men kunskap om barn och barns behov erhålls inte genom juridiskt 
ombud. 

Utredningen förcslfir kontaktperson för barnet och en överordnad 
kommunal eller statlig barnombudsman att bevaka den sociala delen i dessa 
iirenden. I ett alternativförslag föreslfts en barnassistent. eventuellt med 
juridiskt biträde. att vara barnets stiillföretriidarc i m{tlet. I utredningen 
diskuteras alltså 4 olika representanter att förctriida barnet. 

Barnassistenten enligt alternativförslaget motsvarar biist det behov, som 
föreligger. Även om benämningen barnassistent inte är helt bra. iir tanken 
riktig att genom en kombination av kontaktmannens och barnombudets 
uppgifter fa en fullgod ställföreträdare för barnet. 

Barnassistenten får emellertid inte hamna isolerat i socialnämnden! 
Tjänsten kan kopplas till familjerättsassistenter eller familjeriidgivning inom 
socialförvaltningen. Beniimningen barnombud är för oss mer adekvat, och 
barnombudet skall vara en kommunal tjiinsteman. 

Den föreslagna barnombudsmannen har en miirklig stiillning. en funktion 
som i vissa stycken övertar socialtjänstL·ns filiggandcn och vissa av 
socialarbetarnas i lagstiftning och instruktion iilagda arbetsuppgifter. 

De föreslagna kontaktpersonerna har vi pMalat under rubriken umgäng:
eqiitt (se avsnitt 4. J(I), men det kan tilliiggas att kontaktfunktioncn. som den 
hiir beskri,·s. hör hemma under paragrafen om rätt till histänd enligt förslaget 
till socialtjiinstlag * 6. 

Vi anser att banwmbud skall ha alla i utredningen föreslagna funktioner, 
men fa juridiskt bist;'md vid behov. Namnet ba'rnombud bör ersiitta 
benämningen barnassistent. Vi ansluter oss i iivrigt till Ivan Ottosons 
reservation om barns talcriitt. 
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I utredningen föreslås alternativt, att länsstyrelsernas barnavimlskonsu- Bilaga 3 
len ter skulle utse, övervaka och entlediga harnassistenterna. Denna ordning 
är orimlig. Barnassistenterna måste vara kommunala tjänstemän under 
socialnämnden. Barnav{mlskonsulcnterna måste bibehålla sin roll som 
rådgivare för att inte förlora sin objektivitet. 

8.11 Barnavårdskonsulenten i Jämtlands län 

Utredningen förordar i kap. 10 att särskilda harnombudsmiin utses. Jag 
har svart att inse behovet av s;klana. I dag finns redan funktioner inom 
socialvarden. bt1de lokalt och regionalt. som i sitt dagliga arbete ger 
allmänheten dtd i barnfrågor och sörjer för att barn i risksituationer får 
hjälp. 

Avslutningsvis vill jag principiellt framhålla att vi för att hättrc tillgodose 
barn~ts intressen inte bör skapa nya organisationer och funktioner som leder 
till fler samordningsprohlcm än vad som redan är fallet inom samhällets 
barnavard. 

8.12 Skolöverstyrelsen (SÖJ 

Utredningen räknar upp ett antal personkategorier, lämpliga som 
kontaktpersoner för personligt stöd för harnet i risksituationer (s. 149). Man 
framhåller att personal med barnpsykologisk utbildning i första hand bör 
utnyttjas för dessa uppdrag men räknar trots detta inte upp skolans 
elcvvårdspersonal som lämplig. SÖ vill framhålla, att elevvårdspcrsonalen 
har barnpsykologisk skolning. SÖ vill även betona vikten av att samtliga 
kontaktpersoner har tillgang till stöd och handledning i sitt arbete. 

8.13 Uppsala universitet, juridiska fakultetsnämnden 

13arnomhudcts kunskaper om barnets uppfattning i värdnads- och 
umgängesfrågor tänkes förmedlade genom en för detsamma utsedd kontakt
person. vars viktigaste uppgift blir att utgöra ett personligt stöd för barnet. 
niir det hamnar i en risksituation. Till skillnad frän vad propositionen med 
förslag till socialtjänstlag hiirutinnan innehåller, skall socialnämnden kunna 
utse dylik kontaktperson för barnet, även om vårdnadshavare motsätter sig 
detta. Har emellertid barnet uppnatt 15 års ålder. hör, som redan antytts, 
enligt utredningen dess samtycke krävas. för att kontaktpersonen skall 
kunna utses. 

Utredningens konstruktioner är dess värre ägnade att ingiva icke 
obetydliga betiinkligheter av såväl principiell som praktisk natur. Det i 
förslaget till socialtjänstlag redovisade vård- och behandlingssystemet 
grundas sålunda genomgående på uppfattningen om värdet av en frivillighet, 
vilken icke oväsentligt skulle kunna komma att urholkas, om legal möjlighet 
crbjödcs att i diverse olikartade, till den närmare innebörden tämligen 
obestämda "risksituationer" påtvinga vårdnadshavare en kontaktperson 
med uppgift att uteslutande bevaka vad som m;l anses vara barnets intressen. 
Konstruktionen maste. ehuru uppenbarligen välmenat, i varje fall friin sådan 
v[mlnaushavarcs sida komma att de facto uppfattas som en form av 
'"övervakning". Att så att säga smygvägen i denna form införa en 

n Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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samhällskontroll kan enligt fakultetsnäinndens mening godtagas endast Bilaga 3 
under förutsättning att synnerligen starka skiil kan befinnas tala därför. 
Förslaget förtjänar på denna punkt ytterligare övervägande. varvid för9c-
larna noga bör vägas mot de tidigare antydda principiella och praktiska 
olägenheterna .. 

Vad införandet av en särskild barnombudsman beträffar känner sig 
fakultetsnämnden. efter att ha tagit del av de till grund för förslaget liggande 
övervägandena. icke helt övertygad om behovet därav samt förmenar. att de 
aktualiserade frågorna bör kunna lösas av respektive nämnder på admini
strativ väg. Fakultetsnämnden finner emellertid ej anledning att direkt 
motsätta sig ett förverkligande av utredningens tanke men vill tillfoga ett 
påpekande: Skall ombudsmannen göras mera självstiindig i förhållande till 
socialnämnden (nuvarande barnavardsnämnden), måste en dylik konstruk
tion bringas att fungera i harmoni med länsstyrelsens tillsynsbefogcnhet 
enligt 68 *förslaget till socialtjiinstlag (f. n. 4 ~ barnavårdslagen) samt därvid 
tillses, att ej kompetenskonflikt kan uppkomma på olika nivåer. 

Vissa alternativa förslag i fråga om representant för barnet presenteras, 
vilket fakultetsnämnden redan tidigare antytt. Ställföreträdarskap samt stöd 
och hjälp i samma funktion (barnassistent såsom kommunal eller statlig 
funktionär. god man) kan vid ett första påseende antagas utgöra en mindre 
komplicerad och därför tilltalande konstruktion. När barnets talcrätt skall 
utövas, torde emellertid juridisk sakkunskap åtminstone i flertalet fall 
behöva anlitas. varför ett i förhållande till huvudförslaget enklare förfarande 
här knappast står att vinna. Den ifrågasatta barnassistenten skall kunna 
förordnas. även om någon berörd enskild persern motsätter sig det, vilket 
föranleder motsvarande dubier som fakultetsnämnden tidigare framfört 
avseende kontaktperson. 

8.14 Statens invandrarverk (SIV) 

Barnombudsman 

SIV förordar, att den föreslagna barnombudsmannen placeras på statlig 
nivå, dvs. länsstyrelsen. Till barnombudsmannafunktionen är det nödvän
digt med jourtolk. 

8.15 f<'amiljclagssakkunniga 

Se även avsnitt 7.16. 

Vi finner det också lämpligt att inom varje socialnämnd utses någon som 
får till särskild uppgift att vara förmedlande länk mellan allmänheten och 
socialnämnden när det gäller barnfrågor. En sådan - av utredningen kallad 
barnombudsman - bör kunna fylla en viktig funktion inom ramen för den 
föreslagna ordningen. Vissa enklare frågor kanske kan lösas redan vid 
kontakten med barnombudsmannen. I övrigt skulle barnombudsmannen få 
de av utredningen angivna uppgifterna ( 10.4). 

8.16 Stockholms sociala centralnämnd 

Utredningen föreslår en rad angelägna åtgärder som avser att leda till stöd 
och ökat skydd för barnet. Barnet har, enligt betänkandet, rätt en alltför 
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undanskymd ställning i den integrerade socialvården. Enligt förvaltningens Bilaga 3 
mening mt1ste barnet alltid ges en chans att bearbeta olika kriser. Föriildrar 
som själva befinner sig i en kris har ofta svårt att tillgodose barnets behov och 
barnet behöver hjälp av personer utanför familjekretsen med samtal och 
behandling av den egna situationen. I värt samhälle med ett ökande antal 
skilsmässor utsätts barnen ständigt för risker för scparationsskador och 
ogynnsam identitetsutvcckling som följd av föräldrarnas bristande förmåga 
till förståelse av barnets situation eller ibland bristande intresse. Det är 
därför viktigt att familjen tidigt erbjuds professionell hjälp till bearbetning av 
sina inbördes rel<ltioner. Barnet har i sv{1ra familjekonflikter rätt att bli 
garanterat särskild omsorg från myndigheternas sida. Denna garanti måste 
finnas även i fall dä insatser för barnets rätt sätts in mot föräldrarnas 
vilja. 

Det är här frf1ga om mycket känsliga överväganden. Det är ibland 
nödvändigt att barnet får stöd och hjälp även om föriildrarna motsätter sig 
det. Detta framhöll förvaltningen redan vid behandlingen av förslaget till ny 
socialtjänstlag. När det gäller att bevaka barnets rätt ur olika synvinklar 
uppstår naturligen svåra konflikter mellan föräldrars och barns intressen. 
Familjens integritet kan bli hotad. vilket dock inte får hindra att barnet får 
den hjälp det behöver. 

Socialvårdens uppsökande verksamhet bland barnfamiljer utvecklas 
alltmer. Förhoppningsvis kommer den att leda till att socialvården tidigt 
kommer i kontakt med familjer och barn som har behov av stöd. En 
metodutveckling sker fortlöpande, men brister finns fortfarande både vad 
gäller kunskap och resurser. Den allmänna föräldrautbildningen kan med 
rätt uppläggning och innehåll ha en positiv inverkan på barns livsvillkor. 

Utredningens huvudförslag beträffande stöd och hjälp för barnet innebär 
att särskild ko111aktperso11 skall utses för barnet i olika konfliktsituationer. 
Som lämpliga kontaktpersoner anges t. ex. daghemspersonal. lärare, perso
nal vid barnavårdscentral. Denna tankegång bygger på dessa kategoriers 
närhet till och kunskap om barnet. Förvaltningen anser emellertid att detta är 
en tveksam konstruktion. I den svåra situation barnet befinner sig, är det 
särskilt b<.:roendc av en konfliktfri relation till förskole- och skolpersonal. 
Kraven på den personalen blir orimliga med de lojalitetskonflikter som den 
oundvikligen blir indragen i. Förvaltningen ansluter sig i stället till 
alternativförslaget, som innebär att en harrl{L1·siste111 anstiilld hos socialnämn
den ansvarar för att barnet får erforderligt stöd. Denna assistent bör kallas 
harnomhud. för att barnets rätt särskilt skall betonas. Det finns inget skäl.att 
bygga upp en speciell institution utanför socialnämndernas verksamhetsom
råde. Det är tvärtom mycket angeläget att skapa en verksamhet i syfte att ge 
särskilt stöd åt barnen inom ramen för nämndens reguljära arbete. Vissa 
n:glcr för verksamhetens utformning måste dock fastslås. De socialarbetare 
som skall fungera som barnombud mäste få möjlighet att specialisera sig på 
denna typ av arbetsuppgifter. Vissa krav på specialutbildning måste ställas. 
Dessutom fordras regelbunden handledning och tillgång till olika konsulter 
t. ex. barnpsykologer och barnpsykiatrer. 

Som nämnts i föregående kapitel skall barnombudet även kunna anlita 
juridiskt ombud. Ett särskilt problem vid uppbyggnaden av stödresurser är 
det stora antal invandrarbarn som har behov av stöd och hjälp. Vid 
bearbetning av relationsproblcm är det omöjligt att arbeta genom tolk och 
svärigheterna att rekrytera personal med språkkunskap och kännedom om 
olika kulturmönster kan inte nog understrykas. Dessutom måste man tänka 
sig möjligheten av att socialnämnderna köper tjänster för vissa uppdrag. 
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Utredningens förslag om barnassistents arbete har försetts med detaljreg- Bilaga 3 
ler som ter sig administrativt krängliga. Enligt förvaltningens mening torde 
någon detaljreglering inte behövas. Regler om artig granskning av uppdra-
gen är exempelvis inte nödvändiga utan handledning och granskning bör 
utformas pä samma siitt som övriga socialv;hdsärcnden. Den viktigaste 
åtgiirden för att garantera barnen erforderligt stöd är att socialniimndcrna ser 
till att resurser ställs till förfogande och att socialvårdens organisation 
möjliggör ett kvalificerat stöd- och behandlingsarbcte. 

Särskilt 111talande av andre vice ordföranden Göran Åstrand (m): 

Kapitel 9 

Förslaget om barnombud är bra. Beroende på barnets {tider bör barnet 
själv, genom ombud, få anföra sina synpunkter men samtidigt slippa ansvaret 
att ta ställning. 

8.17 Göteborgs sociala centralnämnd 

Det har. sedan samhället började uppmärksamma barns behov av stöd, 
varit en av den kommunala socialvårdens mest centrala uppgifter att 
tillvarata barns intressen. Utredningen presenterar en del kritik mot den 
kommunala socialvårdens nuvarande sätt att fullgöra dessa uppgifter. Man 
ursäktar socialvården med för stora arbetsbördor och med mångfalden av 
uppgifter. Utan att förneka att en del av kritiken kan vara berättigad, vill 
förvaltningen påstå att det knappast löser några problem att inrätta nya 
funktioner med samma eller liknande uppgifter som den kommunala 
socialvården har. Barn har dessutom redan i dag många personer att vända 
sig till med uppgift att hjälpa och stödja dem, t. ex. personal vid daghem. 
skolkuratorer och skolsköterskor, den psykiska barn- och ungdomsvården 
etc. 

Helhetssynen inom den kommunala socialvärden har tillfört arbetet 
väsentliga kvaliteter. Anpassningen till den sker inte utan svårigheter. Ur de 
erfarenheter som gjorts håller nu på att växa fram nya arbetsmetoder. där 
fortfarande helhetssynen är väsentlig, men där utformningen av arbetet blir 
något annorlunda. Den kommunala socialv{trden är t. ex. inte främmande 
för vissa specialfunktioner. Att splittra ansvaret för barnen på ännu fler 
händer skulle vara olyckligt. De stödfunktioner som utredningen förutsätter 
bör därför enligt socialförvaltningen ligga hos den kommunala socialvården. 
Detta innebär inte att socialförvaltningen är negativ till förslaget om 
barnombudsman. 

Förslaget att kunna utse kontaktperson mot föräldrars vilja ställer sig 
socialförvaltningen tveksam till. En sådan åtgärd är till sin natur en 
tvångsåtgärd och detta förutsätter att kriterier för dess användning finns 
inskrivna i lagtexten, vilket ej är fallet. Barn med sädana problem som avses i 
den föreslagna lagen om vård av unga (L VU) befinner sig ofta i de 
risksituationer som kan tänkas vara kriterier för denna åtgärd, dvs. tvister i 
samband med skilsmässa etc. L VU innehåller ej några möjligheter till 
förebyggande tvång. 

Detta kan medföra risker för en utvidgning av användningsområdet, som 
man får förmoda ej är avsedd. Det skulle ocksä vara svärt för människor att 
hälla isär de olika typerna. Det kan dessutom ifrågasiittas om en kontakt-
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person. som inte accepteras av föräldrarna har möjlighet att fylla någon Bilaga 3 
funktion. Det skulle i så fall gälla tonarsbarnen. som iindå själva har 
möjligheter att ta de kontakter de vill. 

8.18 Malmö sociala centralnämnd 

Utredningen ger exempel på risksituationer som barnet kan komma i och 
cl<\ vara i behov av stöd och hjiilp fri111 annan än förälder. Oenighet om 
föriildraansvar och umgängesriitt. överlämnande av barn. adoption. omhän
dertagande för samhiillsvi\rd och fosterhemsplacering är n[1gra situationer da 
barn och föriildrar kan ha skilda intressen. 

En komaktper.1·011 kan vara ett personligt stöd för barnet i dessa situationer 
och ta reda p<'1 vad barnet vill och vad som är biist för barnet. Den kan vara en 
förmedlande länk mellan barnet och barnombudet i en process. Kontakt
personen skall besitta kunskap om och erfarenhet av barns behov i olika 
utvecklingsfaser samt ha god självkännedom. Den skall kunna inge 
förtroende hos barnet och fo barnet att våga uttrycka sina kiinslor. Det bör 
helst vara n<lgon person som barnet redan har kontakt med t. ex. släkting. 
be kant. daghems personal. lärare. fritidsledare. socialassistent. Behovet av 
utbildning och fortlöpande handledning understryks siirskilt. Socialnämnden 
skall pröva om behov av kontaktperson föreligger och utse denne. Med 
denna be~krivning sammanfaller den föreslagna kontaktpersonen väl med 
motsvarande kontaktperson i den föreslagna socialtjänstlagen. Till skillnad 
mot denna ( ~ 10) vill utredningen att förordnande skall kunna ske utan 
föriildraansvarigs samtycke. Enligt sociala centralnämndens mening undan
röjer förslaget därigenom den grundläggande principen i socialtjänstlagen 
om serviceinsatser p<I frivillig bas. De skäl som utredningen anför till stöd för 
sitt förslag iir emellertid angeliigna men sociala centralniimnden menar att 
behoven kan tillgodoses i annan ordning. De tillfällen dit en kontaktperson 
trots föräldraansvarigs motvilja bör kunna utses torde i allmänhet inskränka 
sig till särskild mediande funktion och under en starkt tidsbegränsad - men 
intensiv - period. Dessutom bör det endast ske i samband med tvist rörande 
värdnad eller umgängesrätt. D<:t hör enligt niimndens mening df! vara 
domstol som pa förslag av barnets ombud eller annan som enligt utredningen 
föresläs kunna begära domstols förordnande av barnombud. Beteckningen 
kontaktperson förefaller med denna roll missvisande och annan beteckning 
bör d;I viiljas i stället. Det iir ocksä viktigt att kretsen av tänkbara lämpliga 
personer att utöva denna mediande funktion görs vid. 

Förslaget om hamomlmdsman finner nämnden knappast ändamålsenligt. 
Redan nu ankommer det pf1 en rad myndigheter att i sin löpande och 
planeringsverksamhet beakta barns intressen och behov. Att skapa en 
ytterligare institution som särskild barnombudsman menar nämnden iir 
onödigt. 

Alternativförslaget om barnassistent iir en kombination av barnombud och 
kontaktperson där likheten i konstruktionen med den tidigare harnavårds
mannainstitutionen iir piHaglig. Socialniimnden skall vid behov utse social
assistenter. som förutom sin ordinarie verksamhet iiven skall handha 
banrnssistentfunktioncr. Nämnden skall granska barnassistentens handling
ar före den I april varje ~1r. Socialassistenten fiirviintas tillvarata barns 
intressen i sitt dagliga arbete. varför situationen inte föriindras av ett nytt 
itliggandt:. Funktionen innehiir onödig bynlkrati och kontroll utan att barnets 
situation föriindras närrnwiirt. De tidigare förslagen att skilja pil barnombud 
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och kontaktperson har däremot klara fördelar. Bilaga 3 
Vidare föreslås alternativt en utvidgad anviindning av funktionen god 

111a11. Den uppenbara nackdelen med detta förslag är att god man saknar 
tystnadsplikt enligt nuvarande ordning. samtidigt som begreppet torde vara 
alltför inarbetat för andra situationer. 

8.19 Botkyrka sociala centralnämnd 

Utredningen ägnar ett kapitel om hur man tiinkt sig kopplingen mellan 
barnet och den rättsliga instansen diir frågor av tidigare omniimnt innehåll 
skall tas upp. Barnombudet t. ex. mi\stc fi\ information. Barnet behöver ha 
någon att vända sig till. Socialtjänstens kontaktperson berörs av utredningen 
i det här sammanhanget. Man vill iimlra pä förutsättningarna när en 
kontaktperson kan utses enligt socialtjänsten. och utvidga dessa att även 
inkludera situationer. som inte kräver föriildrarnas samtycke. Ett antal 
risksituationer räknas upp. dä en s:"idan situation kan uppstä. Det kan 
exempelvis röra oenighet om föriildraansvar och umgängesriitt. vid omhiin
dertagande för samhällsvård och vid vissa fosterhemsplaceringar. Socialkon
toret kan till fullo inse utredningens problembeskrivning, men har svärt att 
följa motiveringarna till denna utvidgning för socialtjiinstcn. och huruvida en 
kontaktperson kan ersätta mttnga av redan i dag etablerade kontaktviigar. 
Utredningens koppling till den tidigare avskaffade barnavårdsmannainsti
tutionen för till viss del illustrera den osäkerhet socialkontoret kiinner inför 
förslaget. Det måste stöta pä svårigheter för kommunerna att genomföra den 
här iden i praktiken. Visserligen föreslår utredningen att uppdraget skall 
upphöra när situationen är hemästrad. Men på vilket sätt skall en 
kontaktperson kunna vara ett personligt stöd för barnet i exemplet med ett 
omhändertagandeärende. Förutsättningarna för att utse en kontaktperson 
enligt utredningsförslaget torde föreligga ganska ofta. Socialniimnden skall 
utse personen, som i sin tur skall agera som förmedlande liink mellan barnet 
och socialnämnden. Handläggande socialassistent fyller enligt socialkonto
rets uppfattning denna funktion redan i dag. Det kan knappast vara 
tillfredsställande för familjen och barnet att den omhlindertagandc nämnden 
tvångsmässigt också utser någon ytterligare person att hjiilpa barnet. 

Utredningen borde i stället ha fullföljt frågan om barnombud i samhälls
vårdsärenden. När det gäller barnets kontaktytor genom barnaviirdscentral
er. daghem och familjedaghem. skolhälsovård. landstingets öppna sjuk- och 
hälsovård, polismyndighet. fritids- och kulturvcrksamhet. socialkontorets 
socialassistenter m. fl., kan man hoppas på större vaksamhet i frågor rörande 
barnets rätt. Socialnämnden eller en av nämnden siirskilt utsedd kontakt
perscm inom socialtjänsten är i sin verksamhet intimt sammanvävd med ovan 
exemplifierade verksamheter. Utan en samverkan skulle många barn i dag 
lida nöd. Det är socialkontorets uppfattning att man m{1stc stödja redan 
etablerade samverkansformcr mellan myndigheter och enskilda. sit att man 
kan lindra den oro och riidsla som mfmga känner. En strävan kan vara att få 
människor att på ett mer öppet sätt söka stiid för sina problem. \1yndighetcn 
å sin sida behöver kunna visa och inge ri'irtrocndc. Vissa situationer kräver 
dess värre ingripande med tvång mot enskilda från samhiillcts sida. men att 
utöka möjligheten genom tillsiittandc av en kontaktperson under så allmiint 
formulerade förutsättningar. är enligt socialkontoret en fiiga framkomlig 
väg. 

Utredningen redovisar några alternativa förslag. Exempelvis att barnassi-
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stenter inrättas med socialvårdskonsulentcrna vid länsstyrelsen som samord- Bilaga 3 
nare och en utbyggnad av godmanskapet. Det framgår av formuleringar och 
förslag att utredningen haft svårt att hitta en lämplig mellanform för 
kommunernas del. Ett annat förslag med en särskild barnombudsman i 
kommunerna som kan vara allmiinheten till stöd och ge råd i olika 
barnfrågor, stödjer socialkontoret. Det är do1.:k nödvändigt för utredningen 
att återkomma mer detaljerat 01.:h gå igenom arbetsuppgifter. organisatorisk 
tillhörighet och huvudmannaskapsfrågan. En koppling till den av barn
oly1.:ksfallsutrcdningen föreslagna barnsiikerhetskonsulcnten, kan möjligen 
vara ett siitt. I så fall blir staten huvudman. 

8.20 llmeå sociala centralnämnd 

I utredningsförslaget behandlas barnets behov i vissa situationer av en 
komaktperson som uteslutande kan inrikta sig p;'I barnets behov och intresse 
till skillnad frän barnavårdsmannainstitutionen, som skall bistå vfmlnadsha
varna (den föriildraansvarigc) i vårdnaden (föriildraansvaret) om barnet. 
Kontaktpersonen skall bistå barnet när det hamnar i risksituationer och kan i 
en skilsmiissoproccss vara den förmedlande länken mellan barnet och 
barnombudet. I många avseenden för kontaktpersonen ansvar och uppgifter 
som liknar de som en övervakare förordnad enligt barnavårdslagen har. 
Även utredningens förslag på hur kontaktpersonerna skall rekryteras visar 
likhet med övervakarinstitutionen. De yrkcskategorier som där nämnts är 
emellertid redan nu så starkt engagerade i sina arbetsuppgifter att det kan bli 
svårt att lägga på dem ytterligare bördor även om de hör till de mest 
sakkunniga. Att institutionalisera verksamheten framstår som stelt och 
byråkratiskt. 

8.21 Ludvika sociala centralnämnd 

Utredningen har utgått ifrån att socialtjiinstlagcns bestämmelser om 
kontaktperson även skall innesluta situationer som uppstår i samband med 
tillämpning av barn- och föriildrabalkcn. 

Vid socialförvaltningen i Ludvika har man noterat att antalet frivilliga 
barnavt1rdsmän enligt de nuvarande reglerna i barnavårdslagen (3 * a) har 
ökat de senaste ärcn. vilket delvis torde sammanhiinga med stegrat antal 
separationer mellan föriildrar. Behovet av kontaktperson i socialtjänstlagens 
mening kommer troligen att öka ytterligare i framtiden. Det är dock 
tveksamt om det iir liimpligt att - som utredningen förcsl:lr utvidga 
möjligheterna i socialtjiinstlagen att omfatta förordnande av kontaktperson 
för barn mot föräldrarnas vilja. Det synes bryta mot socialtjänstlagens 
uppbyggnad i övrigt. Av föräldrarna kan "tvängsförordnande·· av kontakt
person uppfattas som en form av övervakning och minska deras benägenhet 
att i andra lägen begiira frivillig kontaktperson. varigenom tidigt stöd för 
föräldrar 01.:h barn riskerar att helt utebli. En möjlighet synes vara att 
förordnande av kontaktperson för barnet utan föräldrarnas samtycke sker 
enligt siirskilda regler i BFU och att beslutet i sådana fall fattas av 
domstolen. 

Det kan diskuteras om inte barnombudets och kontaktpersonens roller 
skulle kunna förenas. vilket ett alternativförslag i utredningen tar upp. Det 
skulle nedbringa antalet funktioniirer kring familjen. Mot detta talar 
svärighetcrna att i praktiken förena kravet pä juridisk sakkunskap hos 
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barnombudet med kontaktpersonens uppgifter. diir tyngdpunkten ligger på Bilaga 3 
det psykologiska och personligt stödjande planet. 

När det gäller diskussionen om inriittandc av en siirskild tjänst som 
bamombudsman för varje kommun. hyser vi vissa betänkligheter. En fördel 
med lokal anknytning kan vara att gemene man liittare kan n;I en s[Klan 
befattningshavare utan skriftligt förfarande etc. Vid stationering i kommu
nen kan det samtidigt vara vissa svårigheter för en barnombudsman att 
uppriittMlla full integritet och undgå piiverkan i kontakterna med de lokala 
myndigheterna. I stället för att bygga upp en ny organisation pil detta område 
synes uppgifterna för en barnombudsman med fördel kunna knytas till den 
befintliga socialkonsulentorganisationen. som besitter sakkunskap och 
erfarenhet på omriiclet och synes ha förutsättningar att göra hclhetsbeclöm
ningar utifrån barnens och indirekt föriildrarnas bästa. Innan institutet med 
barnombudsman införes bör i vart fall nf1gon form av försiiksverksamhct 
ske. 

8.22 Stockholms läns landsting, förvaltningsutskottet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Förslaget att varje kommun bör avdela en person inom kommunen eller 
dess socialnämnd att vara förmedlande länk mellan allmänhet och socialvård 
ser förvaltningen positivt på. Denna funktion borde dock som utredningen 
också angett som en möjlighet. kunna kombineras med elen funktion som 
barnsäkerhetskonsulent vilket barnolycksfallsutredningen föreslagit. Att 
barnombudsmannen skulle vara en statligt anställd persern utan förankring i 
kommunen eller socialnämnden förefaller knappast realistiskt. 

(Se även avsnitt 7.25). 

8.23 Svenska kommunförbundet 

När det gäller kontaktmannainstitutionen föreslår utredningen att denna 
utvidgas så att kontaktman för barnet kan förordnas även om föräldrarna 
motsätter sig detta. Att göra så vore enligt styrelsens uppfattning att också 
erkänna barnets ställning som självständig part vilket ligger i linje med den 
syn utredningen företräder. Då emellertid ingen ändring föreslås beträffande 
reglerna om vårdnad och förmynderskap finner styrelsen. att förslaget inte 
kan genomföras utan att allvarligt påverka föräldrarnas ställning som barnets 
vårdnadshavare och förmyndare. Kontaktmannainstitutionen måste därför 
som föreslås i socialtjänstpropositionen bygga på frivillighet och föräldrarnas 
initiativ. 

Att styrelsen ställer sig kritisk till utredningens förslag om bamomb11d1 och 
kontaktman betyder inte att styrelsen vill försvaga barnets rätt. Enligt 
styrelsens mening tillvaratas barnets rätt bäst om samhället söker medverka 
till att barnets föräldrar själva tar ansvar för sin konflikt. Frågor om 
föräldraansvar, umgängesrätt och även överlämnande av barn bör i ökad 
utsträckning kunna lösas genom andra åtgärder än genom att någon av 
parterna drar saken inför domstol. Utredningens förslag ger också prov pä 
sådana insatser. Socialniimnclens möjlighet att utse kontaktperson för 

1 Se avsnitt 7 .26. 
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medling i samband med umgiingestvister. länsrättens möjligheter att uppdra Bilaga 3 
åt lämplig persern att verka för ett frivilligt överlämnande av barn, muntlig 
förhandling inför domstol och rättens möjligheter att utse särskilt förordnad 
medlare i tvister som rör överlämnande av barn siktar samtliga till att 
åstadkomma frivilliga uppgörelser mellan föräldrarna. 

Styrelsen ställer sig vidare kritisk till utredningens förslag om en 
barnombudsman i varje kommun. I stället för att kanalisera kontakterna 
mellan allmänhet och socialnämnden via en barnombudsman ser styrelsen 
det som naturligare och mera önskvärt att alla som kommer i kontakt med 
barn som far illa också meddelar socialnämnden sina iakttagelser. Endast så 
kan vi bygga upp en ansvarskänsla hos alla vuxna för vara barn. 

8.24 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Myndigheternas befattning med mål om umgiingesrätt och föräldraansvar 

m.m. 

Även i detta fall kan LO dela utredningens allmänna grundsyn. Vi är dock 
utomordentligt tveksamma till den omfattning. komplexitet och byråkrati 
vad gäller myndigheternas befattning med umgängcsriitt och föräldraansvar 
m. m. som utredningen föreslår. Kompetensgränserna mellan barnombud. 
kontaktpersoner. barnombudsmän. barnassistenter. domstolar. socialnämn
der och socialvårdskonsulenter är oklar och måste ses över innan förslag 
läggs fram för riksdagen. 

LO har tillstyrkt införandet av socialtjänstlagen. Denna präglas bl. a. av en 
helhetssyn på människornas sociala situation och att socialtjänsten i första 
hand skall ge service. stöd och räd. Det är viktigt att kompletterande 
lagstiftning inte river sönder denna bild. Därför bör alla förslag som innebär 
att enskilda eller familjer skall ges stöd, råd och service knytas till 
socialnämndernas kompetensområde. Däremot bör förslag som innebär 
tvångsåtgärder och myndighetsutövande läggas på andra organ. t. ex. de 
rättsvårdande. Detta måste vara vägledande även när förslag om barnens rätt 
utformas. 

8.25 1jänstemännens centralorganisation (TCO) 

Att kontaktperson kan utses utan föräldrars samtycke anser TCO 
riktigt. 

Förslaget om införandet av en befattning som barnassistent. som kan 
handha både kontaktmannens och barnombudets uppgifter finner TCO 
oklart. TCO ställer sig tveksam till inrättandet av en sådan befattning i den 
form som redovisas. 

För att förbättra möjligheterna för allmänheten att komma i kontakt med 
rätt tjänsteman när det giiller barnfrågor samt för att frågor rörande barns 
villkor bättre ska tillvaratas föreslås att man inrättar en kommunal eller 
statlig tjänst som barnombudsman. 

Barnombudsmannen skulle också kunna vara en person som man vänder 
sig till när barn befinner sig i en risksituation eller behöver hjälp. 

TCO insttimmer i att man mitste komma tillrätta med problemet att 
allmänheten inte kan ni1 rätt befattningshavare. Detta är dock. enligt TCO:s 
uppfattning. snarare ett informations- och kommunikationsproblem. som 
man hör lösa på annat siitt. 
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I hegrcppet ombudsman (jämför konsumentombudsman, justitieombuds- Bilaga 3 
ma:n och jämstiilldhetsombudsman) ligger något av en kontrollfunktion. Vad 
gäller dessa frågor finns dock förtroendevalda politiker som skall tillvarata 
medborgarnas intressen. 

TCO instämmer i att det finns ett behov av någon som man kan vända sig 
till när barn är i risksituationer. ge råd i barnfrågor samt vara handledare åt 
kommunens kontaktpersoner. Hur detta bör organiseras måste enligt TCO:s 
uppfattning dock vara de enskilda kommunernas och kommunalpolitikernas 
sak att avgöra. 

De delar av utredningen som syftar till stödjande funktioner för barnet 
(kontaktman, barnassistent) anser TCO snarare hör hemma i socialtjänstla
gen än i barn- och föräldrabalken. 

8.26 Centralorganisationen SACO/SR 

Företrädare för barnet 

För att intentionerna i den nya lagstiftningen beträffande barns rätt skall 
bli annat än papperskonstruktioner är det viktigt att det skapas nya 
funktioner med huvuduppgift att ta tillvara barnens intressen. SACO/SR har 
samma uppfattning som utredarna, att det dels är nödvändigt att barnen blir 
bättre juridiskt tillgodosedda än för närvarande och att de också kan vara i 
behov av stöd och hjälp av en utomstående person. Utredarna har tänkt sig 
lösa de här båda upgifterna genom ett juridiskt utbildat barnombud, med viss 
kännedom om barns utveckling och behov samt genom en kontaktperson 
som helst skulle utses ur barnets närmiljö när barnet befinner sig i en 
risksituation. Sådan kontaktperson skulle också, i motsats till socialutred
ningens förslag, kunna utses mot föräldrarnas vilja och den skulle förordnas 
enbart med utgångspunkt från barnets behov. Kontaktpersonens första 
uppgift blir att söka vinna barnets förtroende och därigenom försöka bilda sig 
en uppfattning om vad som verkligen är barnets önskningar. I princip uttalar 
utredningen att det vore önskvärt med barnpsykologisk utbildning för 
kontaktpersoner, men då detta är orealistiskt föreslås en rad andra 
personkategorier som kan komma i frågat. ex. förskollärare, daghemsper
sonal o. d. 

Utredarna vill alltså inte förorda särskilda tjänster för kontaktpersonerna. 
Beträffande ersättningsfrågan sägs bara att de bör ha skäligt arvode och 
ersättning för sina uppgifter. I samband med diskussionerna om kontaktper
soner gör utredningen en jämförelse med den tidigare barnavårdsmannain
stitutionen. Den har då tänkt sig att kontaktpersonerna skulle ombesörja 
barnavårdsmänncns mera kreativa uppgifter men att insatserna skulle bli 
betydligt mer kortvariga och begränsade. 

Frågeställningarna kring vem som på bästa sätt skall företräda barnet 
hiinger nära samman med frågorna om talerätt och processrätt för barnet. 
SACO/SR vill härvidlag förorda alternativförslaget om barnassistent (se Ivan 
Ottosons yttrande) varvid de två huvudfunktionerna att vara ställföreträdare 
för barnet och att svara för hjiilpinsatser kan utföras av en och samma person. 
SACO/SR förutsätter att barnet genom barnassistenten ges samma grad av 
talerätt som enligt huvudförslaget. När det gäller uppgifterna att tillvarata 
harnets riitt i process bör generellt gälla att barnassistenten låter sig 
företrädas av ett juridiskt ombud. 

SACO/SR har s;'tledes valt att institutionalisera funktionen att tillvarata 
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barnets intressen och centralorganisationen har tänkt sig att ifrågavarande Bilaga 3 
befattningshavare liksom samtalsledarna kommer att organiseras inom de 
nuvarande familjerättsavdelningarna och förvaltningarna. Skälet härtill är 
att centralorganisationen riiknar med att de tänkta företrädarna för barnet 
behöver ha en hög grad av professionalism. De bör ha grundläggande 
kunskaper om gällande lagstiftning såväl vad gäller familjerätt som 
samhiillslagstiftning i stort. Vidare bör de ha insikter om barns grundläggan-
de behov och utveckling. framförallt utbildning och erfarenhet beträffande 
relationsbearbetning. 

SACO/SR tror inte det är realistiskt att skapa en bred kår av kontaktper
soner med denna gedigna bakgrund. Centralorganisationen menar att 
utredarna har underskattat svärighctsgraden av ärenden av ifrågavarande 
slag. Centralorganisationen ser direkta kontraindikationer mot att använda 
personer i barnets närmiljö i detta syfte. Det är omöjligt att en kontaktperson 
kan hålla sig utanför föräldrarnas konflikt. Då ett barn och hennes familj 
redan befinner sig i kris. är det tviirtom viktigt att andra personer i närmiljön 
t. ex. en lärare/lärarinna upplevs som trygg och konstant och det vore 
olyckligt om man äventyrade hans/hennes relation till barnet och föräldrarna 
genom att sätta dessa i den vanskliga situation som ett kontaktpersonskap 
kan medföra. Dessutom är det osannolikt att t. ex. en lärare eller 
daghemspersonal vågar riskera att få en speciell relation till ett visst barn i en 
grupp. Praktiska och ekonomiska skäl talar också för att utredningens förslag 
om kontaktperson är orealistiskt. SACO/SR anser det självklart att en 
barnassistent i sitt arbete på att etablera en god kontakt med barnet använder 
sig av de värdefulla relationer som barnet redan har utan att det för den skull 
behöver få några negativa konsekvenser. 

Barnombudsmannen 

SACO/SR anser att det kan finnas risk för att barnens speciella situation 
inte beaktas tillräckligt i de sociala nämndernas arbete. Erfarenheterna har 
visat att socialassistenterna i första hand måste prioritera andra frågor. 
Ce11tr[1lorganisationen hälsar därför med tillfredsställelse förslaget om att 
inrätta en ny tjänst med uppgift att bl. a. vara förmedlande länk mellan 
allmänheten och socialnämnden i barnfrågor. Centralorganisationen har 
däremot svårt att inse varför denna funktion skulle behöva placeras utanför 
socialvårdsorganisationen. 

8.27 Centerns Kvinnoförbund (CKFl 

Barnets kontaktperson kommer enligt utredningens förslag att vara en 
mycket viktig person. Denna "resursperson" skall kunna lyssna sig till 
barnets vilja och önskningar. I kommunerna före sammanslagningarna 
utgjorde ofta nämndernas ledamöter sådana resurspersoner. som kunde 
ställa upp i olika sammanhang. utan alltför mycket byråkratiskt krångel. 
Efter kommunsammanslagningarna har det emellertid blivit alltför långt 
mellan den enskilda kommuninnevånaren och de förtroendevalda. för att 
detta system skall fungera. 

Utredningl'ns altl'rnativa förslag med harnassistent eller godman för 
barnet anser CKF inte tillfullo motsvara önskemålen. Systemet med 
harnassistl'nt verkar invecklat och det statliga alternativet anser vi uteslutet i 
sammanhanget. Eventuellt skulle ett utbyggt godmanskap kunna bli ett 
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alternativ. Da maste emellertid tystnadsplikt föreläggas godman. Kontakt- Bilaga 3 
mannen måste få stöd genom rådgivning och uthildning för sitt uppdrag. Att 
tvåspråkiga kontaktpersoner engageras till hjälp för invandrarbarnen bör 
beaktas i största möjliga utsträckning. 

För barnets biista hör inte alltför många personer vara inkopplade i arbetet 
d;l detta kan verka alltför splittrande för harnet. 

8.28 Folkpartiets kvinnoförbund IFPKI 

Beträffande funktionerna barnomhud. god man, barnombudsman. kon
taktperson och barnassistent, anser förbundet att man klarare borde ha 
beskrivit respektive befattningshavares arbetsuppgifter samt redan nu 
klargöra vem som skall administrera. - kommun, landsting eller stad? 

8.29 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund (SSKFI 

Utredningen föreslår en barnombudsman som skall bevaka barnets rätt, 
förmedla kontakter mellan olika organ och se till helheten i situationen som 
uppkommer. Vi menar att denna uppgift kan läggas på nuvarande 
barnavärclskonsulcnter och vid behov förstärka den organisationen. 

8.30 Moderata Ungdomsförbundet 

I samband med skilsmässotvister anser vi i likhet med utredningen att det 
är väsentligt att hjälp ges till familjerna. Vi ställer oss dock tveksamma till det . 
lämpliga i att ålägga kommunerna ytterligare uppgifter. I stället bör denna 
rådgivande funktion kopplas till tingsriitten alternativt barnavårdsassi
stenten vid länsstyrelsen. Målen om överliimnande av barn hör dock 
överflyttas till tingsrätten. Vi menar också att det är angeläget att ev. 
hämtning av barn sker med tanke på barnet, så att det ej får skador p. g. a. en 
negativ upplevelse. 

Vi instämmer i att någon funktion inom samhället skall kunna ge råd och 
hjälp till föräldrarna även i andra situationer än skilsmässa. I likhet med vårt 
svar på barnolycksfallsutredningens föreslår vi att denna funktion liksom 
barnsäkerhctsfrågor läggs på barnavårdscentralerna och senare kopplas till 
organ inom eller nära skolan. Både BVC och skolan är institutioner som 
såväl föräldrar som barn har en mångårig återkommande kontakt med. När 
man har behov av hjälp och råd är det ofta lättare att ta kontakt med en 
utomstående. På detta sätt kan man också begränsa samhällets merkostnader 
och ändå uppmärksamma barnets situation i högre grad än för närvaran
de. 

8.31 Folkpartiets Ungdomsförbund (FPU) 

Barnombudsman i varje kommun iir ett gammalt FPU-krav. Att ge 
kommunerna skyldighet att erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som 
tvistar om ansvar eller umgiingesrätt är något som ytterligare stärker barnets 
ställning. Vi vill bidra med ett tredje förslag; telefonjour i varje kommun elit 
barn och vuxna kan ringa. 
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8.32 Sveriges domareförhund 

Det system utredningen föreslår till barnets hjälp framstår enligt 
förbundets mening som alltför vidlyftigt. Förbundet ifrågasätter också om 
kostnaderna står i rimligt förhållande till de fördelar som åsyftas. Av de 
föreslagna personerna har otvivelaktigt den s. k. kontaktpersonen den 
angelägnaste uppgiften. Eftersom denna person kommer att bli väl bekant 
med barnets situation och önskemål ligger det enligt förbundet närmast till 
hands att han eller hon också äger företräda barnet i en process - själv eller 
genom juridiskt ombud. Ett sådant system torde gagna barnet väl så bra som 
det utredningen föreslagit och är betydligt enklare. Utredningen har också 
övervägt denna möjlighet och presenterat ett alternativt förslag härom. 
Personen i fråga - av utredningen benämnd barnassistent - bör utses av det 
allmänna, som i princip hör svara för kostnaderna för tillvaratagande av 
barnets intressen. Det synes förbundet lämpligast att "barnassistenten'' intar 
en i förhållande till socialnämnden fristående position. 

8.33 Svenska Läkaresällskapet 

Barnombud, kontaktperson, barnombudsman 

Läkaresällskapet finner utredningens förslag väl genomtänkt. Som kon
taktperson bör personal från barnhälsovården ej glömmas bort som en 
resurskälla. Vad gäller barnassistent så finner Sällskapet detta alternativa 
förslag osmidigt och tungrott. Med funktionerna som barnombud och 
kontaktperson samt därtill den mer övergripande tillsynsfunktionen som 
barnombudsman. torde skyddet för barnet vara tillfyllest. 

8.34 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göteborg 

Se avsnitt 7 .34. 

8.35 Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer 

Ang. kontaktperson: Kontaktpersonen får mycket svåra och grannlaga 
uppgifter enligt Barn-föräldrabalken, eftersom kontaktpersonen ska vara 
barnets företrädare mot en eller båda föräldrarnas vilja. Det är därför viktigt 
att kontaktpersonen är orädd, har barnkunskap och förmåga till kontakt 
både med barn och vuxna. För vissa av de yrkeskatcgorier som är tänkta att 
kunna fungera som kontaktperson kommer man i konflikt med en yrkesroll 
som går ut på att så långt som möjligt ha ett bra samarbete med föräldrarna. 
Det är därför synnerligen viktigt att kontaktpersonen får handledning och 
stöd. Lagparagrafen om kontaktperson hör införas i Barn-föräldrabalken för 
de tvister som härrör dit. Risksituationer enligt barnavårdslagen kan 
tillgodoses via utredande socialassistent resp. fosterbarnsinspcktör, och man 
slipper konflikten mellan tvång och frivillighet där. 

8.36 Sveriges skolkuratorers förening 

Kontaktperson för barnet skall enligt förslaget kunna förordnas även utan 
föräldrarnas samtycke. Detta stärker barnets ställning. Vi vänder oss 

Bilaga 3 
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emellertid mot att detta institut skall täckas in i socialtjänstlagens 10 *· Bilaga 3 
Socialtjänstlagens kontaktmannaskap bygger på frivillighet och att då bifoga 
en tvångsmöjlighet skulle försvåra socialnämndens användande av denna 
stödåtgärd i andra sammanhang. Utredningens förslag till kontaktman hör 
därför regleras på annat sätt. 

Se även avsnitt 7.36. 

8.37 Fosterhemmens Riksförbund (FR) 

Kontaktperson. 

Förslaget om kontaktperson tillstyrks enligt utredningens förslag. 

Barnombudsman. 

FR har tidigare krävt barnombudsman och därvid betonat vikten av att 
barnombudsmannen är fristående från alla inblandade parter d. v. s. 
biologiska föräldrar, fostcrföräldrar och sociala myndigheter. 

Vad vi närmast har jämfört med ärt. ex. JO och KO men i decentraliserad 
form. 

FR finner därför inte utredningens förslag tillfredsställande eftersom 
barnombudsmannen där förutsätts vara kommunalt anställd. 

FR ifrågasätter vidare om det skall vara nödvändigt att ha tre olika 
funktioner spridda: barnombud. kontaktperson och barnombudsman. 

Barnombudsmannen vore kanske den funktion som kunde omfatta 
samtliga dessa tre behov, åtmin~tone borde barnombud och barnombuds
man vara samma person. 

FR:s förslag till barnombudsman iir en statligt anställd pf'rson med social 
och juridisk wbildning. Kanske behövs även en psykologisk utbildning. 

Alternativt förslag 

Se ovan under rubriken "Barnombudsman." 

8.38 Föreningen BRIS - Barnens Rätt I Samhället 

Barnombudsman 

BRIS stöder helt och fullt behovet av barnombudsman med de angivna 
funktionerna. Möjligen skulle man önska att benämningarna barnombuds
man och barnombud skulle kunna justeras i någondera riktningen s{i att 
allmänheten fär Hittare att skilja dem åt. 

BRIS föresl;'tr att de nuvarande barnavilrdskonsulcntcrna får en utvidgad 
funktion som barnombudsmän och får till uppgift att godkiinna socialnämn
dens val av kontaktperson till harn i kris samt tillsätta. handleda och besluta 
t_)Jll entledigandct av denna. 

Författningsfiirslag och motivering 
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Rättshjälpslagen 

BRIS vill att kretsen av behöriga att via barnombudsmännen initiera en 
utredning av barnets situation. tillsätta kontaktperson och barnombud etc. 
skall vara så vid som möjligt för att fånga upp de barn som annars skulle 
riskera att falla genom maskorna i samhiillsmaskinericts grova nät. Grunden 
för stöd till barn som far illa måste vara daas behov och inte en fråga om vem 
som lagtekniskt för begära hjiilpen. 

48 * Författningsförslag: 

Barnombud förordnas efter ansökan av barnet. föräldraansvarig. förälder 
utan del i föräldraansvar. hamomhudsman, socialnämnd eller då annars 
anledning föreligger. 

49 * Författningsförslag: 

Innan barnombud förordnas skall socialnämnd och bamomhudsman 
beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 

8.39 Rädda Barnens Riksförbund 

Kontaktperson 

Barnavårdsmannainstitutionen avskaffades 1973 och de uppgifter som 
åvilat en barnavi1rdsman övertogs av barnavårdsnämnden. I förslaget till 
socialtjänst vill man återigen erbjuda föräldrar. som tycker sig ha behov av 
stöd och hjälp. en sådan tjänst. enligt förslaget särskild kontaktman. En 
sådan kontaktperson hör enligt socialutredningen endast tillsättas om den 
föräldraansvarige går med p<'1 det. Utredningen om barns rätt anser 
emellertid att det i dag finns så många situationer under barnets uppväxt. som 
medför risker för barnets utveckling. att man hör överväga tillsättning av en 
kontaktperson även utan de föriildraansvarigas medgivande. En sådan 
person. som enbart skall företräda barnets intressen. kan tänkas bli den 
förmedlande Hinken mellan barnet och det tillsatta barnombudet i t. ex. en 
skilsmässoprocess. Det skall ankomma på socialnämnden att pröva behovet 
av och också utse kontaktperson. 

Frågetecken kring det här förslaget finns. Svårigheterna att hitta rätt 
person kan bli stora. Möjligheterna för denna person att arbeta tillsammans 
med en familj som aldrig godkiint tillsättningen. är en komplikation. Det 
krävs dessutom personligt mod och vil.ja för att vara den som ställer upp 
självständigt på barnets sida i svåra situationer. Andå al/ser l'i l/fredniflgens 
förslag väl värt att pr<)ra med hänsyn till den allt större isolering som omger 
familjer i dag. 

Barnombudsman 

Redan i Socialstyrelsens och Allmänna Barnhusets utredning 1974 om 
Barn som far illa. fanns tanken pa en siirskild barnombudsman. Sedan dess 
har genomförandet av de sociala ccntralniimnderna verkställts. och barnfr{1-
gorna har kommit i skymundan. Den barnkunskap som fanns tidigare har 
samtidigt min~kat till fiirfång för barnen. 

Bilaga 3 
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Rädda Barnen har sedan I 973 egen erfarenhet av barnombudsmannavcrk- Bilaga 3 
sam het och har under denna tid sett otaliga bevis pt1 hur barn kommer i kläm i 
vuxenkonflikter och genom samhiillcts agerande. 

Det är diirför mycket viktigt. anser vi. att det skapas en ny funktion som ser 
till barnets rii"ttigheter och behov b{1de inom familjen och i den yttre miljön. 
där samhällets ansvar stiindigt m1iste uppmiirksammas. Barn behöver 
dessutom. i olika situationer. en egen kanal för kontakt med vuxensamhället. 
niir andra vuxenkontakter inte fungerar. En sådan uppgift skulle viil fyllas av 
en barnombudsman. Utredningens förslag stiimmer väl överens med var syn 
p{1 behovet av en befattningshavare. vars friimsta uppgift är att se till barnets 
bästa. 

8.40 Föreningen Familj och Rätt (FoR) 

Det bör finnas en lagstadgad möjlighet för samhället att när si't är påkallat 
gå in med råd och stöd till familjer pti siitt som föreslås i 10 § socialtjänst
lagen. FoR instämmer dock i Ivan Ottosons siirskilda yttrande "att fri1gor om 
föräldraansvar. umgiingesrätt och övcrl:imnande av barn för en samman häl
len reglering utanför socialtjiinstlagcn. 

FoR delar också hans uppfattning att "uppgiften att tolka barnets vilja och 
att vara dess spdtkrör i de känslo- och konfliktladdade situationer det ofta 
blir fråga om ställer stora krav p[1 barnkunskap och erfarenhet av 
relationsbearbetning ... 

FoR anser att utredningens förslag om kontaktperson förefaller föga 
gcnomtiinkt. Att sådana i vissa fall dessutom mot föräldrars samtycke skulle 
kunna ilstadkomma n[1got för barnet meningsfullt förefaller FoR närmast 
utopiskt. 

Redan under förutsättning att föräldrarna lämnar sitt medgivande måste 
var och en inSL' vilken ytterst grannlaga uppgift som skulle ävila kontaktper
sonen. Utredningen tiinker sig att som kontaktpersoner kan utses för
skollärare. daghcmspersonal. skollärare m. fl. Risken att kontaktpersonen 
skall hamna i ett motsatsförhällande till föriildrarna måste bedömas som stor. 
M{mga föräldrar skulle anse förordnandet av kontaktperson som ett 
underkiinnande av dem själva och/eller i hög grad kiinna sig utlämnade i sin 
egen kris. 

foR anser det synnerligen angeläget att värna om barnets intressen men 
tror inte att det kommer barnet till godo utse kontaktperson med vilken 
föräldrarna framöver i sin vardag förväntas samarbeta med trots en viss 
berocndestiillning. om inte föräldrarna själva önskar att just denne utses. 

Utifrån vad som redan sagts i avsnitt 3.2.31 då det gäller vinna klarhet 
beträffande barns vilja anser sig FoR inte ytterligare behöva kommentera 
påståendet: "Kontaktpersonen blir i praktiken den som häst kan ge 
barnombudet upplysningar om vad barnet vill och vad som är bäst för 
barnet''. 

Tve-tw1gat. FoR anser att utredningen emellanåt talar med dubbla tungor. 
Å ena sidan framhalles att samarbetssamtal med föräldrarna skall vila på 
frivillig basis och dessutom förutsiitts att vid dessa skall två yrkeskunniga 
personer anlitas bl. a. med tanke pä samtalens kriivande karaktär. Å andra 
sidan förutsiitts en kontaktperson kunna ge barnet hjiilp även i strid mot 
föräldrarnas iinskemi\l. FoR har svart att tro att nägon pa allvar menar att 
denna kontaktperson skulle arbeta i ett slags vakuum gentemot föriildrarna. 
I lur n:alistiskt :ir det lh\ att kontaktpersonen kommer att kunna uppn[1 något 
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för barnet positivt resultat? Utifrån den inblick FoR har i PBU:s arbetsme- Bilaga 3 
toder är FoR medveten om det svåra dilemmat att se barns behov av hjälp 
utan att kunna få föräldrarna att medverka till en förändring. 

Barnombud. Som framgår av avsnitt 7.40 ser FoR som något mycket 
värdefullt att barn i en framtid kommer ha möjlighet att företrädas av ett eget 
barnombud. Härigenom tillgodoses ett viktigt behov, som bör i stort kunna 
genomföras enligt utredningens intentioner. Utseende av kontaktperson 
anser vi däremot tyvärr i många fall skulle bli en skenlösning, såvida det inte 
sker med föräldrarnas medgivande. Det är viktigt att reformer som avser 
vara stöd och hjälp från samhällets sida inte blir en halvmesyr utan 
värde. 

FoR har gcnoin åren haft som sin strävan att om möjligt inte bara ge 
negativ kritik utan också försöka komma med konstruktiva förslag. Något 
renodlat alternativ till kontaktperson har FoR tyvärr inte att föreslå. FoR vill 
dock återigen trycka på att det framledes ytterligare betonas föräldrarnas 
ansvar att bearbeta sin separation för att därigenom också kunna samverka 
kring barnen. För det ändamålet behövs en utbyggnad av samhällets resurser 
som redan nu arbetar med denna problematik. bl. a. familjerådgivning och 
PBU. 

Barnombudsman. Beträffande barnombudsman delar FoR utredningens 
uppfattning att det idag föreligger behov av person, som är väl insatt i 
barnfrågor och som kan bistå såväl allmänheten som socialnämnderna med 
information av olika slag. 

FoR anser att det vore till fördel om denne ges en i förhållande till 
kommunerna fristående ställning och i likhet med barnavårdskonsulent blir 
statligt anställd med placering vid länsstyrelsen och/eller på filial i de större 
kommunerna. Om det skulle vara möjligt att barnavårdskonsulenterna -
med viss förändring av nuvarande arbetsuppgifter - skulle kunna fungera 
som BO undandrar sig FoR:s bedömning, men FoR vill peka på möjlighe
ten. 

Hur ge allmänheten information om BO:s existens och funktion? I det 
åtstramningens decennium som av allt att döma ligger framför oss anser FoR 
det viktigt att i första hand använda sig av de kanaler som redan finns 
tillgängliga i samhället och att informationen tillhandahålles på ett lättill
gängligt sätt. 

Möjligheten att i förbifarten kunna "slinka in". ställa några frågor eller få 
en mindre folder med hänvisning till "vem som ger hjälpen" vore 
eftersträvansvärt. Bl. a. personal inom bibliotek, parklek, föreningsliv, 
skolhälsovård är ofta naturliga kontakter för såväl barn som vuxna. 

Dessutom har på senare år både inom och utanför Stockholms kommun 
små lokala stöd- och informationscentra prövats. t. ex. Aspudden- och 
Haningegruppen, som kanske kunde tjäna som modell för liknande 
verksamhet på andra håll. 

8.41 Husmodersförhundet Hem och Samhälle 

I dagens samhälle kommer barn ofta i sådana situationer då de behöver 
stöd och hjälp av en person som är neutral gentemot föräldrarna och kan 
koncentrera sig på barnets intresse. En bamassistrnl., förslagsvis en 
socionom, anställd av kommunen, skall kunna ha denna uppgift. Assistenten 
skall vid behov avgöra om barnet skall företrädas av barnombudsmannen och 
för övrigt vara en länk mellan föräldrar - barn - allmänhet - socialnämn
den. 

23 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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9 Övriga frågor 

9.1 Kostnaderna för reformen 

Se även avsnitten 1.2, 1.4 och 1.44. 

9.1.1 Länsrätten i Stockholms län 

Länsrätten har inte något att erinra mot utredningens betänkande i denna 
del om den av utredningen förordade reformen genomförs. I detta 
sammanhang bör emellertid erinras om att det inte krävs någon resursökning 
vare sig hos de allmänna domstolarna eller hos länsrätten om mål angående 
överflyttning av barn bibehålls hos länsrätterna. 

9.1.2 Socialstyre/sen 

De reformer som utredningen föreslår lägger nya och tunga arbetsuppgif
ter på i första hand socialförvaltningarna. Enligt socialstyrelsens uppfattning 
hade det varit önskvärt att utredningen redovisat vilka kostnader detta 
kommer att medföra. 

9.1.3 Länsrätterna i Uppsala och Södermanlands län 

Allmänt 

Ett genomförande av utredningens förslag skulle sannolikt medföra 
betydande kommunala kostnadsökningar. Det bör påpekas, att kommuner
na fått löften från statsmakterna om att sådana kostnadsökningar skall 
undvikas. Utredningens antagande om besparingar i andra avseenden, som 
en effekt av ett genomförande av förslaget vid t. ex. en konfliktbearbetning 
får antas vara ett antal fromma förhoppningar och antaganden som knappast 
kan anses vila på fast grund. 

Domstolens handläggning i fråga om överlämnande av barn. 

Antalet mål om överlämnande av barn är allmänt sett relativt få. 
Länsrätterna är organisatoriskt och personalmässigt anpassade till bl. a. 
sådana avgöranden. Genom mångfalden av sociala mål har länsrättens 
personal en bred erfarenhet av sådana avgöranden. Härigenom förbilligas 
och effektiviseras handläggningen också av mål om överlämnande av barn. 
Ett överflyttande av målen till tingsrätten skulle därför inte medföra några 
inbesparingar av betydelse på länsrätterna. Däremot skulle, som utredning
en själv anfört, kostnader uppstå på de allmänna domstolarna. En sådan 
kostnadsökning torde inte komma att motsvaras av andra ekonomiska 
fördelar. Några effektivitetsvinster torde ej heller kunna erhållas. 

9.1.4 Statens inmndrarverk (SIV) 

SIV kan inte instämma i att kommunens ambitionsnivå skall bli avgörande 
för om invandrarföräldrar skall erbjudas samarbetssamtal vid vårdnadstvis
ter. Skall kommunerna åläggas skyldighet att erbjuda samarbetssamtal till 
föräldrar som tvistar om vårdnad och umgängesrätt måste den skyldigheten 

Bilaga 3 
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rimligen också innefatta de invandrarföräldrar som är bosatta i kommu- Bilaga 3 
nen. 

Skall förslagen om att erbjuda samarbetssamtal och att förordna en person 
som stöd och hjälp åt harnct, utformas så att de får någon mening för 
invandrarbefolkningen, kommer det att medföra extra kostnader för 
kommuner med stor andel invandrare. 

SIV vill peka på den av utredningen nämnda försöksvcrksamheten med 
samarbetssamtal, som med bidrag från SIV, bedrivs på familjerättsbyrån i 
Malmö. 

Det är en verksamhet som kan vara av intresse för andra kommuner att ta 
del av. Det är dessutom en modell för socialt behandlingsarbete med 
invandrare, som kan vara tillämplig även i andra sammanhang. 

9.1.5 Stockholms sociala centra/nämnd 

Ett realiserande av utredningens förslag innebär att nya och omfattande 
uppgifter läggs på samhället, företrädesvis kommunerna. Det är givetvis 
omöjligt att i dagens läge göra en uppskattning om i vilken utsträckning 
erbjudande om samarbetssamtal kommer att utnyttjas och än mindre att 
förutspå om samarbetssamtalen kommer att medföra några nämnvärda 
besparingar för det allmänna genom att antalet tvister. som leder till 
utredning i frågor om föräldraansvar och umgängesrätt minskar. Förvalt
ningen gör dock den allmänna bedömningen att ett genomförande av 
reformen inte kommer att kunna ske utan ett relativt kraftigt resurstillskott i 
form av ny personal samt medel för utbildning och handledning. 

Enligt förvaltningens mening är det också angeläget att reformens 
genomförande föregås och åtföljs av omfattande informationsåtgärder inte 
minst för att uppnå åsyftad attitydpåverkan. Huvuddelen av dessa informa
tionskostnader bör staten påtaga sig. 

Se även reservation i avsnitt 1.18. 

9.1. 6 Göteborgs sociala centra/nämnd 

Utredningen anser sig inte kunna göra några beräkningar av kostnaderna 
för förslagets genomförande men förutser kostnadsökningar för kommuner
na. Det gäller bl. a. samarbetssamtalen. utbildningskostnader och ökning av 
personal - kontaktpersoner. samtalslcdarc. handledare och barnombuds
man. 

Å andra sidan kommer, enligt utredningen. konfliktbearbetning på sikt att 
medföra besparingar i andra sammanhang. Så kan t. ex. antalet tvister som 
leder till utredning i frågor om föräldraansvar och umgängesrätt komma att 
minska. 

Utredningen uttalar "att det är kommunernas sak att bekosta denna 
reform". 

Socialförvaltningen är givetvis ytterst kritisk till att utredningen så 
lättvindigt avfärdar frågan om de ökade kostnaderna för kommunerna (tre 
sidor av betänkandets 201) och i en tid av kris i den kommunala ekonomin i 
det närmaste helt lämnar finansieringen åt kommunerna. Kostnadsökningen 
för Göteborgs kommun kan antas närma sig 1 mkr per år. 
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9. 1. 7 Malmö sociala centra/nämnd 

De verkliga kostnaderna är svåra att beräkna bland annat beroende på att 
om en väsentlig ökning av gemensamt föräldraansvar kommer till stånd så 
kan man även förutse en ökning av antalet konflikter. Det är emellertid 
viktigt för barnen att tvistande föräldrar ges möjlighet till konfliktbearbet
ning. Mindre kommuner kan köpa tjänster av större. Staten ställer krav på 
ökade resurser genom ny lagstiftning medan kommunernas ekonomiska läge 
blir allt kärvare. En möjlighet vore att domstolen vid sin remittering av 
ärenden till socialnämnden innefattade samarbetssamtalen i rättegångskost
naderna och alltså finansierade dessa vid rättshjälpslagen. Härigenom skulle 
kommunernas nettokostnader minska. 

Kostnaderna för barnombudet finansieras genom rättshjälpslagen. Kon
taktpersonfunktionen bör inte bli särskilt kostsam då det rör sig om 
arvodering av ett ganska begränsat antal ärenden i varje kommun. 

9.1.8 Botkyrka sociala centra/nämnd 

Utredningsförslaget innebär rätt kraftiga kostnadsökningar för kommu
nen. Dels gäller det förslaget om samarbetssamtalen och dels kontaktperso
nerna. När det gäller barnombud och muntlig förhandling liksom särskild 
medling, skall det betalas med statsmedel. Någon uppskattning har 
utredningen inte gjort på den totala kostnadsökningen, eftersom större delen 
kommer att ligga på kommunerna, och det inte heller i nuläget går att 
förutsäga omfattningen. Enligt socialkontorets bedömning ger utökningen 
av samarbetssamtalen en kostnadsökning motsvarande minst två heltids
tjänster (ca 210 000 kr/år). Den beräkningen grundar sig på nuvarande 
remitterade ärenden från domstolarna. Utöver den kostnaden tillkommer 
utgifter för resor i ärenden där föräldrarna är bosatta i olika kommuner, 
handledningsarvode, tolkarvoden och/eller kostnader för externa tvåspråki
ga utredare. 

Det är svårt att i dagsläget överblicka reformens totala effekter. På lite 
längre sikt kan förslagen möjligen leda till vissa minskade kostnader för 
socialvården, exempelvis mindre ingripanden enligt barnavårdslagen liksom 
över huvud mindre ingripanden i tvister mellan vårdnadshavare. Kostnader
na drabbar emellertid kommunen i tiden långt före eventuella och 
svåröverblickbara vinster, vilket bör beaktas eftersom landets kommuner 
överlag i dagsläget befinner sig i en synnerligen ansträngd ekonomisk 
situation. 

9.1. 9 Ludvika sociala centra/nämnd 

Tanken i lagförslaget är en utökad service syftande bl. a. till att tillvarataga 
barnets rätt samt till omsorgen om barnets förhållanden i tvistesituatio
ner. 

De förändringar som föreslås kommer. som tidigare nämnts, att kräva 
ytterligare resurser för kommunerna. 

Det är angeläget att kostnadsaspekter etc. uppmärksammas i god tid och 
att man - innan reformen genomförs - om möjligt ordnar med försöksverk
samhet på området, så att konsekvenserna någorlunda säkert kan bedö
mas. 

Det finns annars risk för att ändrad lagstiftning - i likhet med ändringarna 

Bilaga 3 
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rörande underhållsbidrag - väcker förväntningar hos allmänheten, som Bilaga 3 
socialförvaltningarna i praktiken inte kan motsvara. 

9.1. JO Stockholms läns landsting, förvaltningsutskottet 

Sociala nämnden 

Beträffande kostnaderna för de reformer som föreslås konstateras att då 
det enligt gällande lag redan åligger kommunerna att verka för att barn växer 
upp under trygga och goda förhållanden det är naturligt att merparten av 
kostnaderna för reformen läggs på kommunerna. I många kommuner 
kommer det att krävas ökade resurser för att möjliggöra exempelvis 
samarbetssamtal för föräldrar. Behov kommer att finnas av personer som 
kan fungera som samtalsledare och personer med funktion som handledare. I 
vissa mindre kommuner kan det bli fråga om att köpa dessa tjänster från 
andra kommuner. Härtill kommer kostnader för att bereda föräldrar, som 
bor på skilda orter, tillfälle att mötas i samarbetssamtal. Samtidigt kommer 
enligt kommitten konfliktbearbetning på sikt att medföra besparingar i andra 
sammanhang, t. ex. kan antalet tvister som leder till utredning i frågor om 
föräldraansvar och umgängesrätt komma att minska. 

För sociala nämndens del kan sannolikt ökat resursbehov bli följden av 
kommittens förslag. En ökad efterfrågan kan förväntas avseende personal 
såväl inom familjerådgivningsverksamheten som personal inom PBU
verksamheten att fungera som samtalsledare och handledare. Möjligheterna 
för nämndens nuvarande resurser att tillgodose en ökad efterfrågan 
varierar. 

Se även avsnitt 1.25. 

9.1.11 Svenska kommunförbundet 

Vad slutligen beträffar kostnaderna förutsätter styrelsen att inga nya 
kostnader påförs kommunerna med anledning av reformen. Detta innebär 
att kommunerna måste tillåtas att utveckla sina metoder i den takt resurserna 
medger. 

9.1.12 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Tyvärr har utredningen alltför lättvindigt gått förbi de ekonomiska 
aspekterna av sina förslag. I sin iver att få förslagen accepterade går 
utredningen så långt att den framhåller att förslagen knappast kommer att 
kosta något eftersom det ändå blir så få fall det gäller. Vilket är då värdet av 
de föreslagna ändringarna? Såväl kostnader som finansiering måste precise
ras innan förslag läggs fram för riksdagen. 

9.1.13 Centra/organisationen SACOISR 

Det är nödvändigt att man drar konsekvenserna av de föreslagna 
reformerna beträffande lagstiftningen om barns rätt och inser att ett 
förverkligande härav kommer att medföra avsevärda kostnader, åtminstone 
initialt. Den största kostnadsökningen kommer att hänföras till skapandet av 
nya personalkategorier. 
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Samtliga dessa kommer att ha behov av speciellt tillrättalagd utbildning Bilaga 3 
(liknande den nuvarande familjerådgivningen). Typ relationsbehandling, 
parterapi. familjeterapi. Dessutom får man räkna med ökade kostnader för 
de föreslagna juridiska förändringarna. I ett längre perspektiv tror SACO/ 
SR dock, liksom utredarna, att de föreslagna insatserna kommer att medföra 
besparingar i andra sammanhang. 

9.1.14 Moderata Kvinnoförbundet (MKF) 

Trots MKF:s huvudsakligen positiva inställning måste emellertid förbun
det peka på de ökade ekonomiska resurser utredningens förslag kommer att 
kräva och hänvisar till vad som framförs i särskilt yttrande av Yvonne 
Hedvall: "Utredningens förslag innebär att såväl kommunernas som statens 
kostnader kommer att öka. Oavsett hos vem det ekonomiska ansvaret läggs 
kommer den ansträngda samhällsekonomiska situationen att kräva stark 
återhållsamhet med nya kostnadskrävande reformer. Detta hur vällovliga 
dessa än är. Vem det finansiella huvudansvaret åvilar är i detta sammanhang 
av mindre betydelse. Mot denna bakgrund måste utredningens förslag - i 
likhet med övriga reformer - vägas mot behovet av samhällelig återhållsam
het. Den prioritering av t. ex. barnomsorg och långtidsvård som riksdagen 
flera gånger uttalat sig för minskar utrymmet för nya sociala åtaganden. 
Effektiva åtgärder för att t. ex. minska antalet tvister om föräldraansvar och 
umgängesrätt skulle förmodligen på sikt lämna utrymme för utveckling av 
andra viktiga områden". 

9.1.15 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund (SSKF) 

Kostnader för de i utredningen föreslagna förbättringarna kommer i första 
hand att vila på kommunerna som redan nu har det grundläggande skyddet 
av barnen om hand. Rättsväsendets kostnader åvilar staten och är svåra att 
uppskatta storleken av. 

Hela betänkandet betonar barnets rätt och vi vill framhålla betydelsen av 
att föräldrars rätt att dela ansvaret lika måste kompletteras med förändringar 
vad gäller arbetstid, beskattning m. fl. reformer. Ingen förälder skall behöva 
känna sig oförmögen eller underlägsen i sin ambition att fullgöra sitt 
ansvar. 

9.1.16 Svenska Läkaresällskapet 

Det viktigaste är att förslaget i sin helhet ej sätts på spel på grund av det 
ekonomiskt svåra läget för vem som än skall bestrida merkostnaderna. De 
merutgifter som framför allt kommunerna får ta på sig torde vara väl 
försvarbara med tanke på att man kan hindra en ogynnsam utveckling hos 
barnet genom vissa primära åtgärder. Dessa torde bli mindre kostsamma än 
åtgärder som eventuellt måste vidtagas senare. Dessutom kan barns situation 
genom sådana förebyggande åtgärder som samarbetssamtal förebyggas på 
lång sikt. 
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9.1. I 7 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Östra sjukhuset, Göte- Bilaga 3 

borg 

Sammanfattningsvis innehåller utredningsförslaget flera oerhört väsentli
ga och efterlängtade reformer för att tillgodose barnets bästa. Barnets 
talerätt, möjlighet att få stanna hos ''psykologiska föräldrar" och försöken 
att lindra risken för psykiskt trauma i samband med uppslitande skilsmäs
sosituationer tillhör de viktigaste. 

Reformen kräver framför allt en stor satsning på ökad utbildning. I första 
hand givetvis fortsatt utökning av föräldrautbildningen men också av till 
domstolen knuten personal (domare, barnombud, medlare) och framför allt 
socialnämndens samtalsledare, handledare, utredare och barnombudsman. 
Härvid bör de utbildningsnormer som fastställts för olika typer av 
psykoterapeutiskt arbete gälla. 

De största kraven på utbildning kommer att ställas på samtalslcdarna. 
Utredningens förslag om "48 timmars universitetskurs i kristeori och 
krisbearbetning'' och "någon kurs om barn och barns behov" är definitivt 
otillräckliga utbildningskrav. Teoretisk utbildningsnivå kan preciseras i 
kraven men därtill fordras erfarenhet och - icke minst - insikt och förståelse 
för barnens behov och utveckling. Det behövs också en intensiv utbildning av 
och information i barnkunskap till de personer i domstolar.· nämnder och 
socialtjänst m. fl. som skall tillvarata barnens rätt om en attitydförändring 
skall kunna ske och lagreglerna i praktiken kunna genomföras. Man får 
hoppas att detta inte verkar avskräckande inför genomförandet av försla
get. 

9.1.18 Sveriges sko/kuratorers förening 

Det konstateras i utredningen att det åligger kommunerna att verka för att 
barn växer upp under trygga och goda förhållanden. Merparten av 
kostnaderna för reformerna föreslås därför läggas på kommunerna. Redan i 
dag har emellertid kommunerna som bekant en mycket ansträngd ekonomi. 
Vi märker att anslag till barnomsorgen drastiskt skärs ned i kommunernas 
budgetar och anslagen till elevvårdande insatser i skolan är också mycket 
knappt tilltagna. Kommunerna har i dag ingen möjlighet att stå för alla de 
utgifter som utredningen föreslår. Staten måste antingen själv i större 
utsträckning ta på sig kostnaderna eller via statsbidrag styra så att denna 
verksamhet kommer till stånd. I annat fall är risken stor för att barnets rätt 
och rättigheter inte i verkligheten förstärks i enlighet med utredningens 
intentioner. 

9.2 Utbildning och information 

Se även avsnitt 1.39. 

9.2 .1 Riksskatteverket ( RSV) 

Beträffande information till föräldrar om vad föräldraansvar innebär sägs 
på s. 70: ''Det skulle sannolikt vara värdefullt om skriftlig information om 
vad gemensamt föräldraansvar innebär kunde tillhandahållas allmänheten 
även hos domstolar, advokater och pastorsämbeten. Det bör ankomma på 
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vederbörande centralmyndighet att ombesörja sädan information." På s. 168 Bilaga 3 
sägs: "Det är lämpligt att socialnämnderna tillhandagår med information om 
gemensamt föräldraansvar till föräldrar som inte är gifta med varandra. 
Under förutsättning att justitiedepartementet, socialstyrelsen eller annan 
myndighet utarbetar en informationsbroschyr om vad föräldraansvar inne-
bär bör sådan broschyr också kunna distribueras till pastorsämbetena för att 
där hållas tillgänglig för allmänheten. Att pastorsämbetena på eget initiativ 
skulle överlämna broschyren till alla föräldrar eller vissa kategorier förefaller 
mindre lämpligt. Information om vad föräldraansvar innebär synes vara lika 
viktig för alla föräldrar vare sig de är gifta med varandra eller inte eller om de 
är helt ensamstående. 

9.2.2 Skolöverstyrelsen (SÖ) 

Om intentionerna i lagförslaget skall kunna uppfyllas, kommer det att 
krävas betydande utbildnings- och fortbildningsinsatser. SÖ vill här särskilt 
betona behoven av en utbyggd föräldrautbildning. som utgör en fortsättning 
på grundskolans undervisning i barnkunskap m. fl. ämnesområden. 

9.2.3 Hu.smodersförbundet Hem och Samhälle 

Det är enligt vårt förmenande ett gott arbete som utredningen lagt ned på 
att förbättra barnens juridiska ställning. En alltför stark byråkratisering med 
många olika led är enligt vår åsikt ur många synpunkter förkastlig och kostar 
dessutom mycket pengar. Vi tycker det är viktigt att stora resurser ges till 
uppbyggnad av föräldrautbildningen. Enligt vår åsikt är denna utbildning 
f. n. det viktigaste arbetet som vi hoppas så småningom skall leda till 
medvetandet om att alla har lika ansvar för barnen i vårt samhälle. 

9.3 Skatterättsliga synpunkter 

Riksskatteverket ( RSV) 

I betänkandet (s. 63) hänvisas när det gäller föräldrarnas ekonomiska 
ansvar för sina barns försörjning att dessa regler nyligen setts över och 
resulterat i en ny lagstiftning om underhåll vilken gäller från den 1 juli 1979 
(SFS 1978:853, prop. 1978179:121). Med hänsyn till denna reglering har 
utredningen angående underhåll endast föreslagit att reglerna i vårdnadska· 
pitlet om föräldrars ansvar för barnets uppehälle skall utmönstras. 

Beträffande den skatterättsliga regleringen om avdragsrätt för underhålls
skyldighet mot barn kan följande noteras. I familjelagssakkunnigas delbe
tänkande "Underhåll till barn och frånskilda'' (SOU 1977:37) lämnas förslag 
till underhållsregler anpassade bl. a. till reglerna om gemensam vårdnad. 
Skyldighet att betala underhållsbidrag föreslogs i detta betänkande utsträckt 
till att omfatta också fader eller moder som visserligen har del i vårdnaden 
men ej varaktigt sammanbor med barnet. Vidare skulle den underhållsskyl
dige få viss rätt att från bidraget avräkna sina egna kostnader vid längre besök 
av barnet. 

RSV yttrade i sitt remisvar över detta betänkande att verket inte ansåg att 
det vid denna tidpunkt var motiverat att ändra beskattningsreglerna som en 
följd av de civilrättsliga bestämmelserna om gemensam vårdnad om barn och 
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familjesakkunnigas förslag inte förändrade detta synsätt. Beträffande frågan Bilaga 3 
om den underhållsskyldiges egna utgifter för barnet ansåg RSV det 
principiellt sett vara riktigast att det vid beskattningen skulle kunna medges 
avdrag även för belopp varmed det - enligt förslaget - i pengar utgående 
underhållsbidraget reducerats, allt dock inom ramen för 2 500 kr. 

I RSV:s yttrande över 1972 års skatteutrednings slutbetänkande (SOU 
1977:91) "Översyn av skattesystemet" -vari föreslogs bl. a. att beloppsgrän
sen för underhållsbidrag skulle höjas med 500 kr. till 3 000 kr. - framförde 
verket åsikten att det borde övervägas att föra in en hjälprcgel i 46 § 3 mom. 
kommunalskattelagen om hos vem av parterna barn vid gemensam vårdnad 
rätteligen skall anses hemmavarande. 

1 den nya lagstiftningen om underhåll som omnämnts i inledningen - som i 
huvudsak trädde i kraft den 1 juli 1979- infördes bestämmelsen att förälder 
är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om han har vårdnaden om 
barnet gemensamt med den andra föräldern, men barnet varaktigt bor 
tillsammans med endast den andra föräldern (FB 7:2) samt en bestämmelse 
om rätt att tillgodoräkna sig avdrag av underhållsbidrag vid längre besök av 
barnet (FB 7:4 senaste lydelse SFS 1979: 1066). Vidare preciseras tidpunkten 
för underhållsskyldighetens upphörande (18 år, vid pågående skolgång 21 
årj. . 

I prop 1978179:50 diskuteras frågan om avdrag för underhåll till icke 
hemmavarnde barn mot bakgrund bl. a. av de utredningsförslag, propo
sitioner och lagar som ovan anmärkts. Som en följd härav ändrades 46 § 2 
mom. 4) kommunalskattelagen (SFS 1978:913. som trätt i kraft den 1 januari 
1979). Ändringar har genomförts så att i bestämmelsen antecknade 
åldergränser och möjligheten till tillgodoräknande står i överensstämmelse 
med de civilrättsliga reglerna. Samtidigt har beloppsgränsen höjts till 3 000 
kr. - Däremot fann föredragande departementschef efter övervägande det ej 
erforderligt med några särskilda bestämmelser beträffande frågan om hos 
vilken av föräldrarna som barnet är hemmavarande. 

Mot bakgrund av det ovan anförda anser RSV att betänkandet från 
skattesynpunkt inte bör föranleda några •erinringar. 
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Utdrag ur norska lagen om barn och föräldrar (barnelova) 

Kapittel 5 

Foreldreansvaret 

§ 30 Innholdet i foreldreansvaret. 

362 

. Bilaga 4 

Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. 

Dei har rett og,plikt til åta avgjerder for barnet i personlege tilh!<We innanfor 

dei grensene som ** 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal ut1<Wast ut frå barnet 

sine interesser og behov. 

Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg 

oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og 

givnad. 
Om retten til å ta avgjerd for barnet i 0konomiske tilh0ve gjeld reglane i 

verjemålslova 22 april 1927 nr 3. 

§ 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd. 

Etter kvart som barnet utviklast og mognast, skal foreldra h0yre kva 

barnet har å seie for dei tek avgjerd om personlege tilh0ve for barnet. Dei 

skal leggje vekt på det barnet meiner. Det same gjeld for andre som barnet 

bur hos eller som har med barnet å gjere. 
Når barnet er fylt 12 år, skal det få seie si meining for det vert teke avgjerd 

om personlege ti\h((We for barnet, herunder i sak om kven av foreldra det skal 

bu hos. Det skal leggjast stor vekt på hva barnet meiner. 

§ 32 Utdanning, medlemskap i foreiningar. 

Barn som er fylt 15 år, avgjer selv sp0rsmål om val av utdanning og om å 

melde seg inn i eller ut av foreininger. 

§ 33 Barnet sin sj0lvråderett. 

Foreldra skal gje barnet stendig st0rre sj0lvråderett med alderen og fram 
til det er myndig. 

§ 34 · Foreldreansvaret når foreldra er eller har vore gifte. 

Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret saman for sams barn. 

Forcldre som separerer eller skit seg. kan avtale at dei skal ha 

foreldrc:ansvaret saman eller at ein av dei skal ha det åleine. lnntil avtalc eller 

avgjerd etter tredje stykket eller § 38 ligg f0re. har dei forcldreansvaret 

saman. Er foreldra usamde om kven som skal ha foreldreansvaret. eller om 

kven barnet skal bu saman med fast. kan kvar av dei reise sak om sp0rsmålet 

for retten. Er dei samde om det, kan saka i staden gå til fylkesmannen. 

Avgjcrda skal f0rst og fremst rette seg etter det som er best for barnet. 
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Har foreldra foreldreansvaret saman, men barnet bur fast saman med Bilaga 4 

berre den eine. kan den andre ikkje setje seg motat den barnet bur saman 

med, tek avgjerder som gjeld den direkt•~ daglege omsuta for barnet. m a 

sp0rsmålet om barnet skal vere i barnehage o. I. Den som barnet ikkje bur 

saman med fast. kan heller ikkje setje seg motat den andre flytter med barnet 

til ein annan stad i landet. 

§ 35 Foreldreansvaret når foreldra ikkjt~ er gifte. 

Når foreldra ikkje er gifte, har mora foreldreansvaret åleine. 

Foreldra kan likevel etter avtale gje mclding til folkeregisteret om at dci 

skal ha foreldreansvaret saman eller a~ faren skal ha forcldreansvarct 

ålcine. 

Blir foreldra usamde om foreldreansvaret eller kven barnet skal bu saman 

med fast, kan kvar av dei reise sak etter reglane i § 34 tredje stykket. 

Har ugifte foreldre foreldreansvaret saman, men barnet bur fast berre 

samen med den eine, gjeld reglane i § 34 fjerde stykkct. 

§ 36 Foreldreansvaret etter d0dsfall. 

D0yr den eine av foreldra som har foreldreansvaret saman, får den 

attlevande foreldreansvaret åleine dersom barnet budde saman med 

vedkomande. 

F0rer dQldsfall til at ingen lenger har foreldreansvaret for eit barn. skal 

lensmannen eller skifteretten få opplysning om det i d0dsfallsmeldinga. Det 

same gjeld der foreldre har foreldreansvaret saman og barnet bur saman med 

berre den eine av dei og vedkomande d')yr. 

Den som 0nskjer foreldreansvaret, skal vende seg til herads- eller byretten 

der barnet bur. Retten kan la ein person få foreldreansvaret åleine, eller la 

sambuande mann og kvinne få det saman. Får nokon annan enn attlevande 

far eller mor foreldreansvaret i tilfelle som nemnt i andre stykket andre 

punktum. skal retten også avgjere om faren eller mora framleis skal ha del i 

foreldreansvaret. 

For den eller dei som får foreldreansvaret. gjeld reglane i kaptlet her og 

kapittel 6. 

§ 37 Handsamingsmåtcn for krav om foreldreansvar etter § 36. 

Kjem berre eitt krav om å få foreldreansvaret, skal retten gå med på 

kravet, utan når det er fare for at barnet ikkje vil fä forsvarleg stell og 

fostring. eller at det vi! !ide skade på annan måte. Avslag på cit krav om 

foreldreansvaret skal gjerast i orskurd og kan ankast. 

Kjem meir enn eitt krav om å få forcldreansvaret, skal retten avgjere 

sp0rsmålet i orskurd, som kan ankast. Retten skal til vanleg kalle inn til 

munnleg forhandling for det vert tcke avgjerd. Avgjerda skal rette seg etter 

det som er best for barnet. Ingen kan få foreldrcansvaret utan ä oppfylle 

vilki'tra i förste stykkct. 
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F0r rettcn avgjer saka, skal dei nreraste slektningane til barnet eller dei Bilaga 4 

som barnet bur saman med ha h0ve til å uttale seg. Er barnet fylt 12 år, skal 

retten h0yre kva det meiner. Retten kan sjå bort frå uttaleretten etter dette 

stykket når srerlegc grunnar gjer uttale uturvande. 

Retten kan setje som vilkår for avgjerda at barnet i ei viss tid ikkje skal 

kunne flyttast frå heimen der det bur, dersom flyttinga kan vere uheldig for 

barnet, og det ikkje er rimeleg grunn til å f\ytte. 

Gjev retten avslag på alle krav om foreldreansvaret, skal den melde frå om 

det til barnevernsnemnda. 

Avgjerd etter paragrafen her kan innstemnast på ny for retten og endrast 

dersom srerlegc grunnar talar for det. 

§ 38 F0rebels avgjerd om foreldreansvaret eller om kven barnet skal bu 

saman med. 
I retssak om foreldreansvaret kan retten etter krav frå ein part fastsetje i 

orskurd kven av partane som skal ha foreldrcansvaret til rettskraftig avgjerd 

ligg fore. Retten kan ta forebels avgjerd for tida fram til saka er endeleg 

avgjord. 
Regelen i förste stykket gjeld tilsvarande i sak om kven barnet skal bu 

saman med. 
Retten kan også ta f0rebels avgjerd for saka er reist, dersom srerlege 

grunnar taler for det. Rctten kan samstundes forby den andre av foreldra å 

kome til den eigedommen eller det bustadshuset der barnet held til. Dersom 

det ikkje trengst avgjerd straks, skal retten så langt som råd er gje den andre 
h0ve til å uttale seg. Dommaren skal i orskurden fastsetje ein frist for å reisc 

s0ksmål. Går fristen ut utan forlenging, fell tekne avgjerder bort. 

§ 39 Endring av avtale eller avgjcrd om foreldreansvaret o I. 

Foreldra kan gjere om avtale eller avgjerd om foreldreansvaret eller om 

kven barnet skal bu saman med. 

Vert dei ikkje samde, kan kvar av dei i samsvar med § 34 tredje stykket 

reise sak for retten eller la ho gå til fylkesmannen. Avgjerd av doms- eller 

styringsmakt og rettsforlik kan likevel berre endrast når srerlege grunnar talar 

for det. F0rebels avgjerd etter § 38 kan endrast på same vitkår av den 

domstolen som har hovudsaka. 

Har folkeregisteret fått melding om den tidlegare avtalen (jf § 35), skal 

også endringa meldast dit. 

§ 40 Kvar avgjerdene skal takast. 

Avgjerd om foreldreansvaret eller om kven barnet skal bu saman med, 

skal takast av den retten eller den fylkesmannen der barnet har heimting på 

den tid då saka vert teken opp. 

Saka kan flyttast til annan rett etter reglane i § 15 andre stykket. 
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§ 41 Bruk av sakkunnige og barnevernsnemnd. Bilaga 4 

I saker der det trengst, b0r sakkunnige eller barnevernsnemnda uttale seg 

f0r det vert teke avgjerd. Kommunestyret kan, etter framlegg frå sosialsty

ret, vedta at leiaren av sosialkontoret kan gje slik fråsegn. F0r sosialstyret 

gjer framlegg som nemnt, skal barnevernsnemnda ha sagt si meining i 

saka. 

§ 42 Tvangsfullf0ring av avgjerd om foreldreansvaret eller om kven barnet 

skal bu saman med. 

Endeleg avgjerd av doms- eller styringsmakt og rettsforlik om kven som 

skal ha foreldreansvaret eller kven barnet skal bu saman med, kan setjast i 

verk av namsmannen, den av foreldra som har foreldreansvaret eller som 

barnet skal bu saman med, eller ved tvaEgsbot. Namsretten fastset i orskurd 

kva for tvangsåtgjerd som kan nyttast. Fastset namnretten i orskurden at den 

som har fått foreldreansvaret, kan setje avgjerda i verk sjl'!lv, eller at 

avgjerda kan gjennomf0rast med tvangsbot, gjeld reglane i tvangsfullf0rings

lova §§ 236 og 237 så langt dei h0ver. 

F0rebels avgjerd etter§ 38 kan setjast i verk etter reglane i förste stykket, 

endå om avgjerda ikkje er rettskraftig. 

§ 43 Utanlandsferd med barnet når det er tvist om foreldreansvaret eller 

kven barnet skal bu saman med. 

Er foreldra usamde om kven som skal ha foreldreansvaret eller kven 

barnet skal bu saman med, må ingen av dei ta barnet med seg ut av landet 

utan samtykke frå den andre. Dette gjeld likevcl ikkje ved stutte 

utanlandsferder når det synest openbert at barnet vil kome tilbake som 

planlagt. 
Synest det truleg at den eine av foreldra vil bryte regelen i forste stykket, 

skal politiet forby han eller ho åta barnet ut av landet dersom den andre bed 

om det. Meiner politiet at eit slik forbod vil bli brote, skal politiet syte for at 

barnet blir fort ut av passet tilden som vil forlate landet, eller at barnet vert 

sett bort til andre på forsvarleg må te til saka er avgjord. I det siste tilfcllet kan 
politiet krevje hjelp av barnevernsnemnda. 

Kapittel 6 

Samvrersrett mm. 

§ 44 Samvrersrett. 

Barnet har rett til samvrer med begge foreldra, jamvcl om dei lever kvar for 

seg. Foreldra har gjensidig ansvar for at samv;ersretten vert oppfyld. 

Har foreldra levt saman etter at barnet vart f0dt, men skilt lag seinare, har 

den av foreldra som barnet ikkje bur sarnan med, rett til samva:r med barnet 

om ikkje anna er avtala eller fastsett. Har foreldra ikkje levt saman etter at 
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barnet vart fodt, bar den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, Bilaga 4 

samviersrett berre når slik rett er avtala eller fastsett. 

Ynskjer den eine av foreldra å ordne samviersrettcn på annan måte enn det 

som fylgjer av reglane her, eller er foreldra usamdc om omfanget av 

samve:ersretten, kan saka reisast for retten. Er dei samde om det, kan saka i 

staden gå til fylkesmannen. Avgjcrda skal forst og fremst rette seg etter det 

som er best for barnet. 

Vert det avtala eller fastsett »vanleg samviersrett», gjev det rett til å vere 

saman med barnet ein ettermiddag i veka, annakvar helg, 14 dagar i 

sommarferien, og jul eller påske. 

Den andre av foreldra skal få melding i rimeleg tid f0reåt når samvieret 

ikkje kan finne stad som fastsett, eller når tida for samvieret må avtalast 

merare. 

§ 45 Samviersrett for andre enn fore\dra. 

Når den eine av foreldra eller begge er d0de, kan slektningane til barnet 

eller andre som er mer knytte til barnet. krevje at retten fastset om dei skal ha 

rett til å vere saman med barnet, og kva for omfang samva:rsretten skal ha. 

Når partane er samde om det, kan saka i staden gå til fylkesmannen. 

Avgjerda skal rette seg etter det som er best for barnet. 

§ 46 F0rebels avgjerd om samvrersrett. 

I rettssak om foreldreansvaret. om kven barnet skal bu saman med, eller 

om samviersrett kan retten etter krav frå ein part ta avgjerd i orskurd om 
forebels samve:ersrett. Slik avgjerd kan gjelde generelt til rettskraftig dom er 

fallen, eller for viss tid. 

§ 47 Handsaming av saker om samve:ersrett. 

Sp0rsmål om samva:rsrett kan avgjerast i sak om foreldreansvaret eller om 

kven barnet skal bu saman med, eller takast opp i eiga sak. 

Reglane i §§ 40 og 41 gjeld på tilsvarende måtc i saker om samva:rs

rett. 

Reglane i § 39 gjcld på tilsvarande måte for endring av avtale eller avgjerd 

om samva:rsrett. 

§ 48 Tvangsfullforing av samva:rsrett. 

Endeleg avgjerd om samva:-rsrett kan gjennomforast ved tvangsbot. For ei 

viss tid kan namsrettcn fastsetje ei ståande tvangsbot som skal gjelde for kvar 

gong samva:rsrctten ikkje vert respektert. Elles gjeld reglane i tvangfullf0-

ringslova § 236 så langt dei h0ver. 

F0rebels avgjerd etter§ 46 kan gjennomf0rast etter reglane i forste stykke, 

jamvel om avgjerda ikkje er rettskraftig. 
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§ 49 Rett til å bli h0yrd for ei avgjerd om framtida til barnet. 

Den som har samv:ersrctt med barnet, skal så langt råd er, få uttale seg for 
den som har forcldreansvaret, tek avgjerder som vil gjcrc det umogeleg eller 
vesentleg vanskelcgare å ut0ve samvrersretten. 

§'SO Rett til opplysningar om barnet. 

Har foreldra levt saman etter at barnet vart fodt og den eine har 
foreldreansvaret aleinc etter samlivsbrotet, skal denne gje den andre 

opplysningar om barnet, når det blir bede om det. Den andre har også rett til 

å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og 

politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan 

nektast gjevne dersom det kan vere til skade for barnet. 

Avslag på krav om opplysningar etter forste stykket andre punktum kan 

påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittcl VI gjeld så 

langt dei h0ver, jamvel om avslaget er gjeve av privat. 

I srerlege h0ve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har 
foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her. 

Bilaga 4 
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Förslag till 
Lag om än~ring i föräldrabalken 
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Bilaga 5 

Härigenom föreskrivs att 6 kap., 11 kap. 8 och 17 §§. 13 kap. 8 § och 21 
kap. 7 § föräldrabalken 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
Om vårdnaden 

1§ 
Barn står under l'årdnad av bägge 

eller den ena av sina föräldrar eller av 
särskilt förordnad förmyndare till 
dess det fyllt aderton år eller ingått 
äktenskap. 

2§ 
Den som har 11årdnad om barn 

skall sörja för barnets person och 
giva det sorgfällig uppfostran. Vård
nadshavare skall tillse att barnet 
erhåller uppehälle och utbildning 
efter vad som är tillbörligt med hän
syn till föräldrarnas villkor och de 
tillgångar barnet kan äga samt bar
nets anlag. 

3 §2 

Vårdnadshavaren skall utöva den 
uppsikt över barnet som är erforder
lig med hänsyn till barnets ålder och 
övriga omHändigheter. 

Barnet får inte utsättas för kropps
lig bestraffning eller annan kränkan
de behandling. 

l Balken omtryckt 1978:853. 
~ Senaste lydelse 1979: 122. 

Om vårdnad och umgänge 

Inledande bestämmelser 

1 § 
Barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Barn 
skall behandlas med aktning för sin 
person och egenart och får inte utsät
tas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. 

2§ 
Barn står under vårdnad av båda 

föräldrarna eller en av dem, om inte 
rätten har anförtrott vårdnaden åt en 
eller två särskilt förordnade f örmyn
dare. Vårdnaden om ett barn består 
till dess att barnet fyller arton år eller 
dessförinnan ingår äktenskap. 

Den som har vårdnaden om ett 
barn har ett ansvar för barnets per
sonliga förhållanden och skall se till 
att barnets behov enligt 1 § blir tillgo
dosedda. Barnets vårdnadshavare 
svarar även för att barnet får den 
tillsyn som behövs med hänsyn till 
dess ålder. utveckling och övriga 
omständigheter samt skall bevaka att 
barnet får tillfredwällande försörj
ning och utbildning. 

Om ann'aret i frågor som gäller 
barnets ekonomiska förhållanden 
finns bestämmelser i 9-16 kap. 
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6§ 
Barnet står från födelsen under 

vårdnad av bägge föräldrarna, om 
dessa äro gifta med varandra. och i 
annat fall av modern ensam. Ingå 
föräldrarna senare äktenskap med 
varandra. står barnet från den tid
punkten under vårdnad av dem bäg
ge. 

Första stycket gäller ej, om annat 
följer av 7-10 §§. 

7§ 

Stå barn under vårdnad av bägge 
föräldrarna och vilja föräldrarna 
eller en av dem att i•årdnaden icke 
längre skall tillkomma dem gemen
samt, har rätten på talan av endera att 
förordna vem av dem som skall ha 
vårdnaden om barnen eller, om ej 
alla barnen böra stå under den enes 
vårdnad, hur de skola fördelas mel
lan föräldrarna. Äro föräldrarna 
ense. skall rätten besluta i överens
stämmelse med vad de önska, om det 
ej är uppenbart stridande mot bar
nens bästa. 1 annat fall beslutar rätten 
efter vad som finnes skäligt med 
hänsyn till barnens bästa. Finnes med 
hänsyn till barnens bästa uppenbart 
att ingendera av föräldrarna bör utö
va vårdnaden, skall denna anförtros 
åt särskilt förordnad förmyndare. 

Dömes till äktenskapsskillnad mel
lan föräldrarna, skall rätten tillika 
förordna angående vårdnaden om 
barnen. Härvid äger första stycket 
motsvarande tillämpning. Äro för
äldrarna ense om att vårdnaden skall 
tillkomma dem gemensamt, skall 
dock rätten besluta i överensstämmel
se därmed, om det ej är uppenbart 
stridande mot barnens bästa. 

24 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 168 
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Vårdnadshavare 

3§ 

369 

Barnet står från födelsen under 
vårdnad av båda föräldrarna, om 
dessa är gifta med varandra, och i 
annat fall av modern ensam. Ingår 
föräldrarna senare äktenskap med 
varandra. står barnet från den tid
punkten under vårdnad av dem 
båda, om ime rätten dessförinnan har 
anförtrott vårdnaden åt en eller två 
särskilt förordnade förmyndare. 

Om det döm~ till äktenskapsskill
nad mellan föräldrarna står barnet 
även därefter under båda föräldrar
nas vårdnad, om inte den gemensam
ma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 
eller 8 §. 

4§ 

Står barnet under vårdnad av 
endast en av föräldrarna och vill 
föräldrarna gemensamt utöva 1•ård
naden. skall rätten på talan av dem 
båda förordna i enlighet med deras 
begäran. om inte gemensam vårdnad 
är uppenbart oförenlig med barnets 
bästa. 

Har förordnande om vårdnaden 
inte meddelats tidigare, kan föräld
rarna efter anmälan av dem båda till 
pastorsämbetet få gemensam vård
nad genom registrering, under förut
sättning att föräldrarna och barnet är 
svenska medborgare och kyrkobok
förda på samma fastighet. 

5§ 

Står barnet under vårdnad av båda 
föräldrarna och 1•ill någon av dem att 
vårdnaden inte längre skall vara 
gemensam, skall rätten på talan av en 
av dem eller båda anförtro vårdna
den om barnet åt den av föräldrarna 
som är lämpligast som vårdnadsha
vare. Rätten kan också i mål om 
äktenskapsskillnad utan yrkande för
ordna om vårdnaden enligt vad som 
nu har sagts, om gemensam vårdnad 
är uppenbart oförenlig med barnets 
bästa. 

Bilaga 5 
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8§ 
Står barn under vårdnad av endast 

den ene av föräldrarna, skall rätten 
på talan av den andre överföra vård
naden till honom, om det finnes 
skäligt med hänsyn till barnets bästa. 
Äro föräldrarna ens_e att vårdnaden 
skall överföras till den andre eller att 
vårdnaden skall tillkomma dem 
gemensamt, skall rätten på talan 
besluta i överensstämmelse därmed, 
om det ej är uppenbart stridande mot 
barnets bästa. 

9 .~3 
Står barn under vårdnad av bägge 

föräldrarna och gör sig en av dem 
skyldig till grovt missbruk eller grov 
försummelse vid vårdnadens utövan
de eller innebär hans deltagande i 
vårdnaden eljest fara för barnets 
utveckling, skall rätten på talan av 
socialnämnd förordna att vårdnaden 
skall tillkomma endast den andre, om 
det ej är uppenbart med hänsyn till 
barnets bästa att vårdnaden bör 
anförtros åt särskilt förordnad för
myndare. 

Står barn under vårdnad av endast 
den ene av föräldrarna och inträffar i 
fråga om honom sådan omständighet 
som avses i första stycket. skall rätten 
på talan av socialnämnd förordna 
den andre att utöva vårdnaden, om 
det ej är uppenbart med hänsyn till 
barnets bästa att vårdnaden bör 
anförtros åt särskilt förordnad för
myndare. 

3 Senaste ly<lclsc 1981 :26. 
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6§ 
Står barnet under vårdnad av 

endast en av föräldrarna och vill den 
andre att vårdnaden flyttas över till 
honom eller henne, skall rätten på 
talan av denne eller båda föräldrarna 
anförtro vårdnaden åt den andra 
föräldern, onl denne är lämpligare 
som vårdnadshavare. 

7§ 
Om en förälder vid utövandet av 

vårdnaden om ett barn gör sig skyldig 
till missbruk eller försummelse eller i 
övrigt brister i omsorgen om barnet 
på ett sätt som medför bestående fara 
för barnets hälsa eller utveckling, 
skall rätten besluta om ändring i 
vårdnaden. 

Står barnet under båda föräldrar
nas vårdnad och gäller vad som sägs i 
första stycket en av dem, skall rätten 
anförtro vårdnaden åt den andra 
föräldern ensam. Brister också denne 
i omsorgen om barnet på det sätt som 
sägs i första stycket, skall rätten flytta 
över vårdnaden till en eller två sär
skilt förordnade förmyndare. 

Står barnet under endast en föräl
ders vårdnad, skall rätten i fall som 
avses i första stycket flytta över vård
naden till den andra föräldern eller. 
om det är lämpligare, till en eller två 
särskilt förordnade förmyndare. 

Frågor om ändring i vårdnaden 
enligt denna paragraf prövas på talan 
av socialnämnden eller, utan särskilt 
yrkande, i mål om äktenskapsskill
nad mellan föräldrarna eller i annat 
mål som avses i 5 eller 6 §. 

Bilaga 5 
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10 §4 

Står barn under vårdnad av bägge 
föräldrarna och dör en av dem, 
tillkommer vårdnaden den andre. 

Står barn under vårdnad av endast 
den ene av föräldrarna och dör han, 
skall rätten på ansökan av den andre 
eller på anmälan av socialnämnd 
förordna den andre att utöva vårdna
den, om det ej är uppenbart med 
hänsyn till barnets bästa att vårdna
den bör anförtros åt särskilt förord
nad förmyndare. 

Äro bägge föräldrarna döda, utö
vas vårdnaden av förmyndaren. 

10 a §5 

Står barn under vårdnad av sär
skilt förordnad förmyndare, kan rät
ten besluta att vårdnaden skall över
föras till föräldrarna eller till en av 
dem, om det är skäligt med hänsyn till 
barnets bästa. 

Fråga om att överföra vårdnaden till 
förälder prövas på talan av förälder 
eller socialnämnd. 

4 Senaste lydelse 1981 :26. 
5 Senaste lydelse 1981 :26. 
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8§ 
Har ett barn stadigrnrande. vårdats 

och fostrats i annat enskilt hem än det 
egna och är det uppenbart bäst för 
barnet att det rådande förhållandet 
får bestå och att vårdnaden flyttas 
över till den eller dem som har tagit 
emot barnet eller någon av clem, skall 
räiten utse denne eller dessa att såsom 
särskilt förordnade förmyndare utö
va vårdnaden om barnet. 

Frågor om överflyttning av vård
naden enligt första stycket prövas på 
talan av socialnämnden. 

9§ 

Står barnet under vårdnad av båda 
fö:räldrarna och dör en av dem, 
till.kommer vårdnaden den andre 
ensam. 

Står barnet under vårdnad av 
endast en av föräldrarna och dör 
denne, skall rätten på ansökan av 
den andre eller på anmälan av soci
alnämnden anförtro vårdnaden åt 
den andra föräldern eller, om det är 
lämpligare, åt en eller två särskilt 
förordnade förmyndare. 

Är båda föräldrarna döda. utövas 
vårdnaden av barnets förmyndare. 

10 § 
Står barnet under vårdnad av en 

eller två särskilt förordnade förmyn
dare och vill någon av barnets föräld
rar eller båda få vårdnaden överflyt
tad till sig, skall rätten besluta efter 
vad som är bäst för barnet. Rätten får 
flytta över vårdnaden till föräldrarna 
gememamt endast om föräldrarna är 
ense om det. 

Frågor om överflyttning av vård
naden enligt första stycket prövas på 
talan av båda föräldrarna eller en av 
dem eller på talan av socialnämn
den. 

Bilaga 5 
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4 .~ 
Har vårdnadshavare låtit barnet 

taga tjämt eller annat arbete, vari
genom barnet blivit i stånd att försör
ja sig, får barnet, sedan det fvllt 
sexton år, själv säga upp avtalet samt 
sluta avtal om annat arbete av liknan
de art. 

Vårdnadshavare har rätt att häva 
al'tal som barnet har slutit enligt 
första stycket, om det är erforderligt 
med hänsyn till barnets upp[ os tran 
eller välfärd. Har avtalet hävts, får 
barnet ej därefter .1jäil' sluta arbetsav
tal. 

I fråga om verka11 av avtal, som 
barnet slutit utan erforderligt sam
tycke, stadgas i 9 kap. 

5§ 
Står barn under vårdnad av bägge 

föräldrarna. skall vad som sägs i 
2-4 §§ gälla föräldrarna i förening. 
Är en av föräldrarna i följd av 
frånvaro, sjukdom eller annan orsak 
hindrad att deltaga i beslut rörande 
vårdnaden. vilket icke utan olägen
het kan uppskjutas, utövas bestäm" 
manderätten av den andre. Denne 
får dock icke ensam fatta beslut av 
ingripande betydelse för barnets 
framtid, med mindre barnets bästa 
uppenbarligen kräver det. 

Föreslagen lydelse 

l/ årdnadens utövande 
11 § 
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Vårdnadshavaren har rätt och 
skyldighet att bestämma i frågar som 
rör barnets personliga angelägenhe
ter. Vårdnadshavaren skall därvid i 
takt med barnets stigande ålder och 
utveckling ta allt större hänsyn till 
barnets sy11punkter och ömkemål. 

12 § 
Barnet ingår sjäfrt avtal om 

amtällning eller annat arbete, men 
endast om vårdnadshai•aren sam
tycker till avtalet. Barnet får självt 
säga upp avtalet och, om barnet har 
fyllt sexton år. utan nytt samtycke 
avtala om annat arbete av liknande 
art. 

Barnet eller vårdnadshavaren får 
säga upp avtalet med omedelbar ver
kan, om det behövs med hänsyn till 
barnets hälsa. utveckling eller skol
gång. Har vårdnad~havaren sagt upp 
avtalet av detta skäl, får barnet inte 
därefter träffa nytt avtal utan vård
nadshavarens samtycke. 

Om verkan av att barnet ensamt 
har träffat avtal om arbete utan att ha 
rätt till det finns bestämmelser i 9 kap. 
6 och 7§§. 

13 § 
Står barnet under vårdnad av t~·å 

vårdnadshavare, skall vad som sägs i 
11 eller 12 § gälla dem tillsammans. 

Är en av vårdnadshavarna till 
följd av frånvaro, sjukdom eller 
annan orsak förhindrad att ta del i 
sådana beslut rörande vårdnaden 
som inte utan olägenhet kan upp
skjutas, bestämmer den andre en
sam. Denne får dock inte ensam fatta 
beslut av ingripande betydelse för 
barnets framtid, om inte barnets 
biista uppenbarligen kräver det. 

14 § 

Om rätten för barn och vårdnads
havare att få stöd och hjälp hos 
socialnämnden finns bestämmelser i 

Bilaga 5 



Prop. 1981/82:168 

Nuvarande (ydelse 

/] § 

Fader eller moder som är skild från 
vårdnaden får ej betagas tillfälle till 
umgänge med barnet, med mindre 
särskilda omständigheter föranleda 
det. Nöjes han ej med vad som härom 
bestämmes av den som har vårdna
den. skall rätten besluta i frågan. 

12 § 
Fråga rörande vårdnad om barn 

upptages av rätten i den ort där 
vårdnadshavare har sitt hemvist. 
Sådan fråga kan upptagas även i 
samband med äktenskapsmål. Finns 
ej behörig domstol enligt vad som nu 
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socialtjänstlagen (1980:620). Social
nämnden förmedlar kontakter med 
medlare och andra rådgii•ande sam
hällsorgan. 

Umgänge 
15 § 

Barnets vårdnadshavare har ett 
ansvar för att barnets behov av 
umgänge med en förälder som inte är 
vårdnadshavare eller med någon 
annan som står barnet särskilt nära så 
långt möjligt tillgodoses. 

Motsätter sig barnets vårdnadsha
vare det umgänge som begärs av en 
förälder som inte är vårdnadshavare, 
b.eslutar rätten på talan av denna 
förälder i frågan om umgänge efter 
vad som är bäst för barnet. 

Motsätter sig barnets vårdnadsha
vare det umgänge som begärs av 
någon annan än en förälder, beslutar 
rätten på talan av socialnämnden i 
frågan om umgänge efter vad som är 
bäst för barnet. 

Förfarandet i mål och ärenden om 
vårdnad eller umgänge 

16 § 
Anmälan enligt 4 § andra stycket 

om gemensam vårdnad för föräldrar 
som inte är gifta med varandra görs 
hos pastorsämbetet i den församling 
där föräldrarna och barnet är kyrko
bokförda. Anmälan skall göras 
skriftligen av båda föräldrarna. 

Beslut av pastorsämbetet får 
överklagas hos domkapitlet genom 
besvär. Domkapitlets beslut får 
överklagas hos kammarrätten. 

17 § 
Frågor om vårdnad eller umgänge 

tas upp av rätten i den ort där 
vårdnadshavaren eller någon av 
vårdnadshavarna har sitt hemvist. 
Sådana frågor kan tas upp även i 
samband med äktcnskapsmål. Om 
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har sagts upptages vårdnad.~frågan av 
Stockholms tingsrätt. 

Fråga om vårdnad som avses i 
7-9 §§. JO a §samt 11 §handlägges i 
den ordning som är föreskriven för 
tvistemål. Står barnet under vårdnad 
av föräldrarna eller en av dem och 
äro föräldrarna ense i saken, kunna 
de dock anhängiggöra frågan genom 
ansökan. 

Är fråga om vårdnad anhängig
gjord i behörig ordning. kan utan 
stämning i vårdnadsmålet yrkas 
underhållsbidrag för barnet. 

Dom i vårdnadsmål får meddelas 
utan huvudförhandling, om parterna 
äro ense i saken. 

13 § 
I mål eller ärende angående vård

nad om barn kan rätten för tiden 
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det inte finns någon behörig domstol, 
tas frågorna upp av Stockholms 
tingsrätt. 

Frågor om vårdnad som avses i 
4-8 och 10 .§§ samt frågor om 
umgänge som ai'ses i 15 § handläggs i 
den ordning som är föreskriven för 
tvistemål. Står barnet under vårdnad 
av båda föräldrarna eller en av dem 
och är föräldrarna överens i saken. 
kan de dock anhängiggöra saken 
genom ansökan. 

1 mål om vårdnad kan underhålls
bidrag för barnet yrkas utan stäm
ning. 

Dom i mål om vårdnad eller 
umgänge får meddelas utan huvud
förhandling. om parterna är överens 
i saken. 

18 § 
Rätten skall se till att frågor om 

vårdnad och umgänge blir tillbörligt 
utredda. 

Innan rätten avgör ett mål eller 
ärende om vårdnad eller umgänge 
skall socialnämnden höras eller, om 
det är tillräckligt. beredas tillfälle att 
yttra sig. 

Barnet får höras inför rätten, om 
barnet självt begär det eller särskilda 
skäl annars talar för det samt det är 
uppenbart att barnet inte k(;n ta skada 
av att höras. 

19 § 
Om samtal i syfte att nå enighet i 

fråga om vårdnad eller umgänge har 
inletts mellan parterna genom social
nämndens eller något annat organs 
försorg. kan riitten, om någon av 
parterna begär det och fortsatta sam
tal kan antas vara till nytta. förklara 
att målet skall vila under en viss tid. 
Om det finns särskilda skäl, kan 
rätten förlänga denna tid. 

20 § 
I mål eller ärenden om vårdnad 

eller umgänge kan rätten. för tiden 
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intill dess Jaga kraft ägande dom eller 
beslut föreligger förordna om vård
naden efter vad som finnes skäligt. 

Förordnande enligt första stycket 
kan på yrkande meddelas utan 
huvudförhandling. Innan förord
nande meddelas. skall motparten 
beredas tillfälle att yttra sig över 
yrkandet. Har förordnande medde
lats, prövar rätten när målet eller 
ärendet avgöres, om åtgärden skall 
bestå. 

Förordnande som nu nämnts går i 
verkställighet lika med laga kraft 
ägande dom men kan när som helst 
återkallas av rätten. 

14§ 
I mål eller ärende angående vård

nad om barn gälla i fråga om rätte
gångskostnad andra och tredje 
styckena i stället för 18 kap. 1-7 §§ 
rätte gångsbalken. 

Vardera parten skall bära sin rät
tegångskostnad. Part kan dock för
pliktas att helt eller delvis ersätta 
motparten dennes rättegångskost
nad, om han har förfarit på sätt som 
avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångs
balken eller om annars särskilda skäl 
föreligga. 

Skall part enligt andra stycket helt 
eller delvis ersätta motpartens rätte
gångskostnad och har partens ställ
företrädare, ombud eller biträde för
farit på sätt som avses i 18 kap. 3 eller 
6 § rättegångsbalken och därigenom 
vållat kostnaden eller del därav, kan 
han förpliktas att jämte parten ersät
ta kostnaden. Rätten kan besluta 
härom även utan yrkande. 

Första - tredje styckena äga mot
svarande tillämpning vid målets eller 
ärendets handläggning i högre rätt. 
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till dess att det föreligger ett avgöran
de som har vunnit laga kraft, förord
na om ~·årdnad eller umgänge efter 
vad rätten finner skäligt. 

Förordnande enligt första stycket 
kan på yrkande meddelas utan 
huvudförhandling. Innan förord
nande meddelas skall motparten 
beredas tillfälle att yttra sig över 
yrkandet. Rätten kan inhämta upp
lysningar från socialnämnden i frå
gan. Har förordnande meddelats, 
skall rätten när målet eller ärendet 
avgörs pröva om åtgärden skall 
bestå. 

Förordnande som nu har nämnts 
går i verkställighet på samma sätt 
som en dom som har vunnit laga kraft 
men kan när som helst återkallas av 
rätten. 

21 § 
I mål eller ärenden om vårdnad 

eller umgänge gäller i fråga om rätte
gångskostnader andra och tredje 
styckena i stället för 18 kap. 1-7 §§ 
rätte gångsbalken. 

Vardera parten skall bära sin rät
tegångskostnad. En part kan dock 
förpliktas att helt eller delvis ersätta 
motparten dennes rättegångskost
nad, om han eller hon har förfarit på 
ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 
eller 6 § rättegångsbalken eller om 
det annars finns särskilda skäl. 

Skall en part enligt andra stycket 
helt eller delvis ersätta motpartens 
rättegångskostnad och har partens 
ställföreträdare, ombud eller biträde 
förfarit på ett sådant sätt som avses i 
18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken 
och därigenom vållat kostnaden helt 
eller delvis, kan han eller hon förplik
tas att tillsammans med parten ersät
ta kostnaden. Rätten kan besluta om 
detta även om någon part inte yrkar 
det. 

Denna paragraf tillämpas också 
när målet eller ärendet handläggs i 
högre rätt. 
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11 kap. 
8§ 

Förmyndare äger på begäran bliva 
entledigad från förmynderskapet. 
Vad nu sagts gäller dock ej, om 
förmynderskapet för underårig utö
vas av föräldrarna eller en av dem 
och särskilda skäl tala mot att för
myndaren entledigas. ~ 

En förmyndare har rätt att på 
begäran bli entledigad från förmyn
derskapet. Detta gäller dock ej, om 
förmynderskapet för en underårig 
utövas av föräldrarna eller en av dem 
och särskilda skäl talar mot att för
myndaren entledigas. 

Har två särskilt förordnade för
myndare utsetts att gemensamt utöva 
vårdnaden om ett barn och vill någon 
av förmyndarna att vårdnaden inte 
längre skall vara gemensam, skall 
rätten på talan av en av dem eller 
båda anförtro vårdnaden om barnet 
åt den av dem som är lämpligast som 
vårdnadshavare. 

17 §6 

Ansökan om förmyndares förord
nande eller entledigande får göras, 
förutom av överförmyndaren och 
förmyndare, av den omyndige själv, 
om han fyllt sexton år, samt av hans 
make och närmaste fränder. För
myndare, som gjort sig skyldig till 
försummelse i vårdnaden om under
årig, får entledigas även på ansökan 
av socialnämnd. Fråga som avses i 
denna paragraf skall rätten också 
taga upp självmant, när anledning 
förekommer därtill. 

Ansökan om förordnande eller 
entledigande av en förmyndare får 
göras, förutom av överförmyndaren 
och förmyndare, av den omyndige 
själv, om denne har fyllt sexton år, 
samt av hans eller hennes make och 
närmaste släktingar. En förmyndare 
som inte längre är lämplig att utöva 
vårdnaden om en underårig får ent
ledigas även på ansökan av social
nämnden. Frågor som avses i denna 
paragraf skall rätten också ta upp 
självmant, när anledning förekom
mer till det. 

I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör omyndig som 
fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan ske. 

Mot rättens beslut i ärende som avses i första stycket får talan föras, 
förutom av den som beslutet särskilt rör, av var och en som har rätt att göra 
ansökan. 

· 13 kap. 
8§ 

Har omyndig flera förmyndare, 
skola de, såvitt rörer egendomen, 
handhava förmynderskapet gemen
samt; dock må rätten förordna, att 
tillgångarna skqla för förvaltning på 
visst sätt dem emellan fördelas, eller 

6 Senaste lydelse 1981 :26. 

Har en omyndig flera förmyndare, 
skall de, såvitt rör egendomen, ha 
hand om förmynderskapet gemen
samt. Rätten kan dock förordna att 
tillgångarna skall för förvaltning för
delas på visst sätt mellan dem eller 
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att. med bibehållande 1 ovrigt av 
gemensam förvaltning, vissa tillgång
ar skola förvaltas av en förmyndare 
ensam. Den som skall ensam råda 
över vissa tillgångar må ock ikläda 
den omyndige sådana förbindelser 
som falla inom området för dessa 
tillgångars förvaltning. 

Tillkommer ej vårdnaden om 
underårig föräldrarna eller en av 
dem, skall vårdnaden, om flera för
myndare förordnas, utövas av den 
bland förmyndarna som rätten utser 
därtill. Denne må, om det finnes 
lämpligt, av rätten befrias från skyl
digheten att deltaga i handhavandet 
av den omyndigcs övriga angelägen
heter. Har den som är förklarad 
omyndig flera förmyndare, förordne 
rätten en av dem att ham den 
omsorg om myndlingens person, 
varom i I § sägs. 

Kunna, där den omyndige har 
flera förmyndare, dessa ej enas i 
ärende, vari avgörandet tillkommer 
dem, gälle den mening som överför
myndaren finner sig kunna biträda. 
Är fråga om åtgärd, mrtill överför
myndarens samtycke erfordras, må 
samtycke till åtgärden givas utan 
hinder av meningsskiljaktighet mel
lan förmyndarna. Innan i dessa fall 
beslut meddelas. skall överförmyn
daren bereda medförmyndare tillfäl
le att yttra sig. 
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att vissa tillgångar skall förvaltas av 
en förmyndare ensam. Den som 
ensam råder över vissa tillgångar f Är 
också ikläda den omyndige sådana 
förbindelser som faller inom områ
det för dessa tillgångars förvalt
ning. 

Står en underårig inte under vård
nad av någon förälder och har flera 
förmyndare förordnats, skall vård
naden utövas av den bland förmyn
darna som rätten utser därtill. Rätten 
kan ochå utse två förmyndare att 
gemensamt utöva vårdnaden, om de 
är gifta med varandra eller bor till
sammans under äktenskapsliknande 
förhållanden. Den eller de som har 
anförtrotts vårdnaden kan, om det är 
lämpligt, av rätten befrias från skyl
digheten att delta i handhavandet av 
den omyndiges övriga angelägenhe
ter. Har den som är förklarad omyn
dig flera förmyndare, förordnar rät
ten en av dem att ha den omsorg om 
myndlingens person som anges i 
I§. 

Har en omyndig flera förmyndare 
och kan dessa ej enas i ett ärende som 
rör den omyndiges egendom och som 
de skall besluta i. gäller den mening 
som överförmyndaren biträder. Är 
det fråga om en åtgärd som kräver 
över[ örmyndarens samtycke, kan 
samtycke ges till åtgärden även om 
förmyndarna har olika mening. I 
sådana fall skall överförmyndaren 
dock bereda medförmyndaren till
fälle att yttra sig innan överförmyn
daren beslutar i saken. 

21 kap. 
7§ 

Bestämmelserna i 6 § äga motsva
rande tillämpning. när föräldrar eller 
adoptivföräldrar gemensamt ha 
vårdnaden och en av dem utan 
beaktansvärt skäl egenmäktigt bort
fört eller kvarhåller barnet samt den 
andre begär rättelse. 

25 Riksdagen 1981182. I sam!. Nr 168 

Bestämmelserna i 6 § gäller också 
när föräldrar. adoptivföräldrar eller 
särskilt förordnade förmyndare ge
mensamt har vårdnaden och en av 
dlem utan beaktansvärt skäl egen
mäktigt bortfört eller kvarhåller 
barnet samt den andre begär rättel
se. 
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Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som 
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