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SOU 1995:79

Till statsrådet Laila Freivalds

beslut den oktoberGenom 14 1993 bemyndigade regeringen det
statsråd Justitiedepartementeti hade till uppgift föredraattsom
ärenden civilrätt tillkalla särskild utredare med uppdragatt attom en

bestämmelserna handläggning vårdnads- ochöverse om av um-
gängestvister. Med stöd detta beslut förordnades särskildav som
utredare lagmannen Karin Bishop.

har fr.o.m. den 19 januariSom 1995 deltagit advokatenexperter
Sol-Britt kanslirådetIngemansson, Sören Kindlund, hovrättsassessom

Åkerman.och byrådirektören IngridIngemar Persson
Sekreterare har varit hovrättsassessom Sjösten.Mats
Utredningen har antagit Vârdnadstvistutredningen.narrmet

fårUtredningen härmed överlämna betänkandet Vårdnad, boende
och SOU 1995:79.umgänge

Utredningens härmed slutfört.uppdrag är

Norrköping i augusti 1995

Karin Bishop
SjöstenMats
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Sammanfattning

Värdnadstvistutredningen redovisar i detta betänkande utvärderingen
Samarbetssamtal mellan tvistande föräldrar. Vidare behandlarav

utredningen frågor handläggningen vårdnadstvister samtom av om
vårdnad, barnets boende och barnets medumgängegemensam en

förälder barnet inte bor tillsammans med.som

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal strukturerade samtal med föräldrar i sambandär som
skall frågormed eller efter separation oeniga hur de lösa kringär om

vårdnad och Syftet med samtalen hjälpa föräldrarnaumgänge. är att
träffa överenskommelse barnets förhållanden. Kommunernaatt en om

har till uppgift sörja för föräldrar kan erbjudas Samarbetssamtalatt att
sakkunnig ledning. Föräldrarna kan vända sig självmant tillunder

för få hjälp. Samarbetssamtal kan ocksåkommunens socialtjänst att
inledas efter beslut domstol.av

undersökt hur samarbetssamtalen fungerar.Utredningen har Ut-
bra instrument för lösavärderingen visar Samarbetssamtal äratt ett att

förebyggande åtgärd ivârdnadskonflikter. Det utnyttjasär en som
alla föräldrarökad utsträckning. Ungefär 25 procent av som separera-

med med separationde år 1993 hade kontakt socialtjänsten i samband
skilsmässa. Samtalen lett till föräldrar i allteller har störreatt

omfattning i frågor vårdnad ochkommer överens umgänge.om
Särskilt Samarbetssamtal före domstolsförfarande har braett gett ett
resultat med liten resursåtgång. Ungefär 80 dessa samtalprocent av

föräldrarna Föräldrar i andraledde år 1993 till kom överens.att som
sammanhang inte kontakt med socialtjänsten det degör närtar

samband eller skilsmässa.behöver råd och stöd i med separationen
har medfört antalet vârdnads- ochSamarbetssamtalen umgängesut-att

minskat.redningar har
öka användningen Samarbetssamtal rekommenderarFör att av

utredningen Socialstyrelsen får i sprida informationuppdragatt att om
den service kommunerna kan Kommunerna bör arbeta medsom ge.

stärka kompetensen hos den personal arbetar med samarbets-att som
samtal. Vidare bör undersöka går utsträckningdet i störreattman om

med samtalsledare.arbeta en
Utvärderingen innehåller samhällsekonomisk analys. Dennaäven en

samhällsekonomiskt Härtillvisar samarbetssarntal lönsamma.äratt
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effekter, påverkan barns och föräldrarskvalitativakommer som
och livskvalitet i övrigt.hälsa

samarbetssamtalen och markera föräldrar skalllyfta framFör attatt
barnen samförståndslösningarförsöka lösa sina tvister om genom

vidtas, föreslår utredningen det i 6 kap.rättsliga åtgärderinnan att
möjlighet.införs bestämmelse erinrar dennaföräldrabalken omen som

till advokaterockså uppmaningbestämmelse börDenna ses som en
vidbiträden inte vägande skäl väcka talanoch övriga juridiska att utan

föräldrarna nåhar gjorts förmådomstol innan försök att att en
sarnförständslösning.

liksom i börsamarbetssamtal, Norge,Utredningen har övervägt om
sådan ordning. Utredningenobligatoriska, avvisar anserenmenvara

förutsättning för allmänsamarbetssamtal börhellerinte att envara
rättshjälp.

Tenninologiska frågor

föräldrabalken böri 6 kap.Utredningen har övervägt tennernaom
med föräldraansvar.vårdnad bordeframför alltändras, ersättasom

inarbetadeför behålla de sedan längeUtredningen har attstannat
samarbetssamtal.vårdnad, ochumgängetennerna

bästaBarnets

skallkap. föräldrabalkenvårdnad och enligt 6I frågor umgängeom
i fleraför barnet. Dettaefter vad bästdomstolen besluta är angessom

finnsövergripande regel inte. Förnågonbestämmelser attmen
inledandeföreslår utredningenprincipytterligare betona denna en ny

skallbarnets bästaföräldrabalkenbestämmelse i 6 kap. attsom anger
ibestämmelsernatillämpningavgörande vid domstolens avvara

dels kap.förs bestämmelserna i 6Till bestämmelsekapitlet. denna
skalldomstolen i vårdnadstvistföräldrabalken6 § att ensom angera

kontaktoch godsärskilt vid barnets behovfästa avseende näraav en
föräldrabalkendels § fjärde stycketbåda föräldrarna, 6 kap. 15med

risken förskall beaktadomstolen vid beslut umgänge attatt omom
församband med utövandebarnet i umgänge utsätts övergrepp,av

förs ditfar illa. Slutligeneller kvarhålls ellerolovligen bortförs annars
talskomma tillpropositionen Barnsde rättäven attgenom

föreslagna bestämmelserna1994/95:224prop. attangersom
vilja med beaktande barnetshänsyn till barnetsdomstolen skall ta av

ålder och mognad.
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Gemensam vårdnad

Utredningen har vårdnad bör inträdaövervägt om gemensam
automatiskt vid barnets födelse för föräldrar inte gifta medärsom
varandra, har för den nuvarande ordningen bör be-stannat attmen
hållas. innebär modernDetta ogift vid barnets födelse bliräratt om

förhon vårdnadshavare barnet.ensam
Utredningen föreslår de nuvarande bestämmelserna i 6 kap.att

föräldrabalken, vilka beslutsalternativ domstolen har närsom anger en
förälder eller båda vill få ändring i vårdnaden, ersätts av en ny
bestämmelse. Enligt denna skall domstolen i varje fallenskilt besluta
efter vad bäst för barnet. innebär domstolen kan,Dettaär att motsom

förälders önskemål, upplösa vårdnad eller för-vägra atten gemensam
sådan vårdnad. medför fadern kan fåordna Detta bl.a. del iattom

modern fallvårdnaden sig detta i de modernäven motsätter ärom
vårdnadshavare på grund föräldrarna ogifta vidattensam av var
födelse. ändring den föreslagna innebärbarnets En ytterligaresom en

betoning den vårdnaden och dessutom störreav gemensamma ger
flexibilitet regelsystemet.

Vårdnadens utövande

förtydligande bestämmelse vårdnadens utövande införs iEn om
föräldrabalken. i överensstämmelse med gällandeDär rätt, attanges,

får beslutaden vårdnadshavare barnet bor tillsammans med ensamsom
frågor gäller den dagliga barnet.i omsorgen omsom

Barnets boende

vårdnadbredda för ökad användningFör vägenatt en av gemensam
den vårdnadenoch för ytterligare markeraatt gemensamma som en

föreslår utredningen domstolen skall kunna beslutahuvudregel att om
föräldrarna skall tillsammans med. sådant beslutbarnet bo Ettvem av

förutsätter föräldrarna har vårdnad barnet, för-attatt gemensam om
föräldrarna kanäldrarna inte bor tillsammans intesamt att enas om

skall bo eller någon anledning vill få beslutbarnet ett omvar av annan
boende.

kontaktUmgänge. och annan

och kontaktUtredningen föreslår barnets tillrätt umgängeatt annan
med lyfts fram ochförälder det inte bor tillsammansmed en som
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därmed betonas för-sambandföräldrabalken. Ii 6 kap.betonas
tillse barnets behovskyldighetömsesidiga umgängeäldrarnas attatt av

tillsammans medförälder barnet inte borkontakt medoch somen
förälder barnetocksåunderstryksHärigenomtillgodoses. att somen
umgås med och påskyldighetmed hartillsammansinte bor atten

skall domstolenEnligt utredningenkontakt med barnet.hållasättannat
mellankontaktbesluta umgängefall kunna äni särskilda annanom

tillsammans meddet inte borförälder närochbarnet t.ex. ensomen
skadlig förkanoch föräldermellan barnetkontaktdirekt varaen

förpå grund riskförföreligger hinderdet umgängeellerbarnet när av
meddelasskall kunnaBeslut ävenbarnet.bortförande umgängeomav

barnet.vårdnadharfall föräldrari de omgemensam

Upplysningar barnetom

bestämmelsernaföreslagnatill dehänvisningMed att gemensamom
fler barnmedförakanoch ännuboendevårdnad, umgänge väntas att

avstårvårdnadshavare,föräldrarnaha båda ut-kommer att som
umgängesför-regleringytterligareföreslå någonfrånredningen att av

barnet.upplysningartillålderns rätt om

utlandsvistelsetillTillstånd

med sig barnetinte fårvårdnadshavareföreslårUtredningen taatt en
trettio dagartidsammanhängande änutomlands för längre utan

tillståndsådantvårdnadshavare. Ettinteföräldertillstånd ärsomav en
mellanregleratfinnsdet umgängeendastdock fordrasskall ettom

vårdnads-inteföräldersig den ärföräldern. Motsätterochbarnet som
kan domstolutomlandssig barnetmedvårdnadshavarenhavare taratt

utlandsvistelsen.tilltillståndlämna

vårdnadavtalgodkännandeSocialnämndens m.m.omav

samtalsådanasamarbetssamtalen visarutvärderingUtredningens attav
föräldrarnaöverenskommelse mellanleda tillutsikterhar störst att om

domstolsförfarande inletts. Dettatill stånd innansamtalen kommer ett
tillkan ledaordningmedönskvärtdet attförhållande gör somen

handläggasutsträckning kanmöjligaivårdnadfrågor störstam.m.om
detdärförföreslårUtredningenkonfliktskapande former. attmindrei

avtalföräldrarmöjlighet för är överensinförs att genomsomen
på kommu-ankommabörDetboende ochvårdnad, umgänge.reglera

sådana avtalträffamedfår hjälpföräldrarförsörja attattattnerna
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och dessutom godkänna ingångna avtal. Avtal bör godkännasatt av en
tjänsteman socialnänmden Ofta kan detutsett.som vara samma person

varit samtalsledare vid Samarbetssamtal lett fram tillettsom som en
överenskommelse föräldrarna.mellan Vid prövningen för-av om
äldrarnas avtal kan godkännas skall barnets bästa och dess önskemål
beaktas. fastställtEtt avtal skall gälla laga kraftsätt ettsamma som

domstolsavgörande. Kan föräldrarna inte komma ochvunnet överens
blir det nödvändigt slita tvist mellan dem det utredningensäratt en
uppfattning allmän domstol det sarnhällsorgan bästär lämparatt som
sig för tvistefrâgorna.avgöraatt

Utredning vårdnad, boende eller umgängeom

domstolen beslutatNär vårdnadsutredning det den social-ärom en
tjänsteman socialnämnden utföra utredningen självutser attsom som

för den. Någon skyldighet komplettera utredningen medattsvarar en
finns Eftersomslutsats inte. det i allmänhet utredaren fårär störstsom

kunskap föräldrarna och barnet i de avseenden ärom som av
avgörande betydelse föreslår Vårdnadstvistutredningen denatt som
verkställer utredning vårdnad skall lämna förslag tilletten om m.m.
beslut. Om det framstår lämpligare kan utredaren i ställetsom
redovisa vilka konsekvenser olika beslutsalternativ får för barnet.

vidSekretess samarbetssamtal

Samarbetssamtal inom socialtjänsten kan enligt sekretesslagen äga rum
under s.k. familjerådgivningssekretess. För de tjänstemän inomatt
socialtjänsten leder Samarbetssamtal inte vid vittnesförhör införsom
domstol skall tvingas avslöja vad förekommit vid samarbets-ettsom
samtal föreslår utredningen regel i rättegångsbalken. Dennaen ny
innebär den inom socialtjänsten leder Samarbetssamtal inteatt ettsom
får höras vittne vad anförtrotts ellerhonom henne undersom om som
samtalet.

Övriga frågor

Utredningen frågan införa uttrycklig bestämmelseatt attanser om en
i socialtjänstlagen socialnärrmdens skyldighet kontakt-att utseom en

vid och föräldrabalkenmotsvarande bestämmelse iumgängeperson en
bör bli föremål för utredning.

Utredningen också det finns anledning närmareatt attanser
undersöka förutsättningarna för med familjenämnder ellerett systern



Sammanfattning12 sou 1995:79

dettadärav. De ifamiljedomstolar och konsekvensernasärskilda
pâskulle kunna bliföreslagna ändringarna vägenbetänkande ett steg

för samordnadfamiljedomstolar någon formprecistill inteom --
vid skilsmässa ellerkan uppkommade frågorbehandling somav

separation.

utredningens förslagKonsekvenser av

framlagda förslagenuppfattning kommer detEnligt utredningens att
minskadeframför allt förreella besparingar,tillleda staten genom

rättshjälp. vinstendomstolsförfarande och Denförkostnader stora -
detbesparasutsträckning kommerinämligen barn större attatt

medför går intedomstolsprocessutdragen mätalidande attsom en -
i pengar.
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English summary

The following of the of the Governmental Inquiryreporta summary
Disputes concerning Child Custody. The original Swedish reporton

entitled, in translation, "Custody, Residence and andAccess"
identified SOU 1995:79.as

ofThe main principles Swedish legislation custodycurrent on

The provisions custody and contained in the Chapter 6on access are
of the Code Parenthood. The Chapter begins by stating theon
fundamental rights of the child the right security andtoto tocare,-

good upbringing. Furthermore, the child be treated withto respecta
his her and individualityfor and be subjectednot toor person may

punishmentcorporal other humiliating treatment.or
A child from birth in the custody of both theyparents are

married each other and, where this the of the motherto not case,
alone. Umnarried who later each other thereafterparents marry
become jointly responsible for the of thecustody child. Parents can
also make joint application for decision joint custody.to courta a a on
Under certain circumstances joint custody be awarded followingcan

joint application the local authority responsible for civilto taxa
registration.

A child remains in the joint ofcustody the afterparents even
divorce unless of the that the joint custody beparents requestsone
annulled.

Where both exercise custody and wishesparents parentone or one
change in the existing shall decide which ofarrangements, courta a

the shall be awarded custody. Joint custody be awardedparents cannot
of the opposed suchparents to arrangement.one an

A when deciding custody questions, shall base its decisioncourt, on
what considered be in the best interest of the child. The lawtoon

does provide that of the suitable exercisenot parents toone more
custody by of gender. The Supreme Court has stated that thereason
provisions of the Code Parenthood custody and basedon on access are

the view that the child needs good and close relationships with bothon
child°sThe need of with both be givenparents. contact parents to

special importance when deciding who shall have custody.on
Custody continues until the child attains majority, i.e. eighteen

marries before that The havingyears, or age. person or persons
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custody responsible for the childs personal circumstances andare
shall that childsthe need of security and goodensure care,

satisfied.upbringing
The has right ofchild the who does exerciseto parent nota access

custody other close the child, forto toanyor person or persons
foster grandparents. The exercisinginstance, custodyparents parentor

responsible for seeing that the childs need of with suchcontact
satisfied far possible. This also duty boundparentas aspersons
informationprovide concerning the child which facilitate theto can

always providing that there special whichcontact, are no reasons
the exercisingagainst this. custody theparent contactopposesargue

desires,which the other the of theparent court at requestmay,a
decide the the basis of what in the best interest oflatter, matter on

shall then give due weight the possibility thatthe child. The court to
child in connection with such proposed become thethe contacta may

abducted illegally retained, in othervictim of abuse, be or or some
ill-treated.beway

decision questions of custody andWhere court accessona
of the suing the otherrequired, the procedure started by parentsone

in by their presenting jointthey agreement,parent aareor,
application.

require municipalof custody theln access, court may acase ora
thesuitable body inwelfare board othersocial to arrange,or any

of teachingchild, "co-operation talks for theof theinterest purpose
directthe "Co-operation talks"between parents.agreement a

Swedishtranslation of the term.
socialof custody thedecides inBefore court case or access,a a

provide information.board shall be given opportunitywelfare toan
call for full custodyrequired thefurther investigation court can a

be made.report to
specialthe child in thereThe hearcourt reasonsarepersonmay

child will be harmedevident that thedoing andfor not as aso
restrictive of this possibility.make onlyresult. practiceIn courts use

through custodymade known theviews nearly alwaysThe childs are
report.

of decisionsprovisions the enforcementSpecial court ongovern
custody and access.

of InquirySpecialSetting-up a

concerning custody andParenthoodof the CodeprovisionsThe on
element in theimportantmodified in March 1991. Anaccess were

talks. Thisco-operationthe importance givenmadechanges towas
intendedskilled guidance thatdiscussions underdescribes toterm are
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assist questions of custody andparents to to agreementcome on
access.

October 1993 the GovernmentIn decided specialto outcarry a
inquiry ascertain how the reformed provisions of 1991 had workedto

consider whether provisions co-operation talksout, to any new on
needed, and whether other legislative changes, from thoseapartwere

concerning co-operation talks, desirable. A judge appointedwere was
conduct the inquiry. Under the of reference, the inquiryto terms was

required take of and planned legislation both into account current
Scandinavia and other of familyEurope relating disputes andparts to

questions.custody and Special attention be givento toaccess was
Finnish legislation. This because wide possibilities providedwas are
for in Finland solve and disputescustody throughtoparents access

reached and confirmed by municipal body, the socialagreements a
welfare board. Such has legal validity and beagreementan can
implemented in the enforceable decision.courtsame way as an

ofConclusions the inquiry

talksCo-operation

ofCo-operation talks consist structured discussions with whoparents
aboutthe time of, after, separation in dispute custody andat or are

of the help reachquestions. The talks to parentsaccess purpose
The municipalities responsible for providingagreement. are

skilledopportunities for in co-operation talks underparents to engage
themselves municipal social serviceguidance. theParents turn tocan

form of help. also be undertaken followingfor this courtcan a
decision.

the inquiry of the working ofThe evaluation made during present
useful instrument for solvingco-operation talks shows that they are a

preventivelycustody disputes. addition, they function theIn to extent
% allthey obviate proceedings. Approximately 25 ofthat parentscourt

divorced with the municipalwho separated in 1993 had contactor
Co-operation talkssocial service in connection with custody disputes.

custodyhave that have andmeant parents to agreementcome an over
beforeincreased In particular, co-operation talksto extent.access an

good results with theproceedings started have showncourtany are
80% ofof only modest Approximately these discussionsuse resources.

in parental who do in touchled, 1993, Parentsto not getagreements.
when they need advicewith the social services in other docontexts so

in connection with separation divorce. Co-operationand support or
reduction the number of custodytalks have resulted in in reportsa

undertaken by the social welfare boards.
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order the of co-operation talksIn recommendedto augment use
the National Board ofthat Health and Social Welfare be required to

informationdisseminate the service that the municipalitieson can
should the professionaloffer. The latter seek improveto Competence

of the staff who work with co-operation talks. Consideration should
also be given the possibility of the talks being guided by onlyto one

instead of two at present.asperson
evaluation included economic analysis of the ofThe an use co-

operation talks. This showed that they beneficial society fromtoare
economic point of view. Over and above this effect there thean are

qualitative effects of the positive influence exercised the health andon
life of andgeneral quality of both children parents.

order that should solve disputesIn stress parents try toto
children through mutually agreed solutions,concerning

provision be inserted into Chapter 6 of the Coderecommended that a
the importance of co-operationParenthood that draws attention toon

stimulate lawyersThe proposed provision would alsotalks. toserve
proceedings untillegal representatives initiateand other not to court

have been made persuade reachunless to parents toattempts anor
their dispute.agreed solution to

co-operation talksConsideration given the question whethertowas
rejected.obligatory they in but this ideashould be Norway, wasas are

talks should beconsidered that undertaking co-operationNor a
of legal aid.condition receiving

the childIhe best interest

withcustody andthat the shall decideThe principle court on access
ofchild stated in different sectionsthe best interest of theregard to

generalof Code Parenthood. But there6 theChapter noon
thistherefore, give emphasisfor this. order,provision In toto greater

provision beintroductoryprinciple recommended that a new
of thestating that what in the best interestinserted into Chapter 6

of Chaptersfor application thechild shall be decisive courtsa
Section 6a,provisions contained in Chapterprovisions. The present

needattention the childsthat shall give specialwhich tocourtstate a
and in Section 15 4,with bothof close and good parents,contact

risk thatweigh thewhen decidingwhich require tocourt on accessa
subjectedillegally retained,abused, abductedthe child be ormay or

incorporated in theshould beother form of ill-treatment,to some
proposed elsewherehas beenintroductory provision.proposed new

ViewsRight Make Its1994/95:224 the ChildsProposition toon
and degree ofthe childswith due regardthatKnown tocourt, agea

consideration. Suchintorequired take its wishesmaturity, be to a
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modiñcation should also be incorporated in the introductorynew
here.provision proposed

custodyJoint

Consideration given the question of whether joint custodytowas
automatically for who married butshould notparentsensue are was

provision should retained. Thisconcluded that the bepresent means
who married time of birth of the childthat mother the thenot ata

of the child.exercises sole custody
provisionsproposed in the Report that the in Chapterpresent

of the Code Parenthood defming the various decisions that6 canon
where both desire change in thebe taken by parentscourta one or a

replaced by provision. This wouldof the custody, benature a new
decide in accordance withrequire the in each individualcourt tocase

for the child. The proposed provision wouldwhat deemed best new
could refuse annul order joint custodythat the court to ormean

of Thus, for instance, fatherthe wishes parent.contrary to aone
participation in custody mother exercisingmight be granted even a

marriedof the fact that thesole custody by parents not atwerereason
this. proposed changethe childs birth, opposed Thethe time of to

of custody and improvesemphasises the importance jointfurther on
theseflexibility of legislation inthe current matters.

the child shall resideWhere

joint custody havelegislation, exercisingUnder parentscurrent no
child should reside.order where thepossibility obtainto courta on

responsibility presumed be inexercising jointParents to agreementare
presumptionfound, however, that thisthis question. The inquiryon

justified.alwaysnot
should berecommends, therefore, thatThe Report courta

child should livewhich of the theempowered decide with parentsto
thatannulling joint custody. Such decisionwithout the presupposesa.

they do live togetherhave joint custody of the child, that notparents
child should liveeither where theand that they cannot oragree on

residence for otherdecisionwant reason.somea on

ofForms contact

with,childs right of andproposed that the contactto,access a
specific mention inshould be givenwith whom livingnotparent

emphasisParenthood. this connectionof the Code InChapter 6 on
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placed the parents joint responsibility for seeing that the child°son
need of with the with whom living, satisfied.contact parent not
This also emphasises that with whom the child livingparent nota
has duty maintain with child.the The should beto contact courta
empowered only decide but also other forms ofnot to on access on

with the with whom the child living where specialcontact parent not
circumstances exist, for instance where direct personal becontact can
harmful the child where there danger that the child will beto or a
abducted. Decisions and should be allowablecontacton access even
where the have joint custody.parents

Permission for abroadstays

proposal presented in the thatA Report the exercisingparent
be allowed take abroadcustody should the child for longernot to a

thirty days permission ofcontinuous period than without the the parent
exercising custody. Such permission should, however, only benot

required where and with the latter has beencontact parentaccess
formally regulated. that opposed the longer abroad,parent to stay

should be empowered decide whether such shouldcourt to staya a
take place.

Approval social welfare board of custody,agreement etc.ona an

evaluation made of co-operation talks shows that such discussionsThe
chance of leading theyhave the agreementgreatest to are

before proceedings have been initiated. This factundertaken court
desirable avoid the of procedures farmakes to courtuse as as

and provide instead for of custody and similarpossible questions
dealtbe with under that less likelymatters to arrangements toare

atmosphere of conflict. What proposed, therefore, thatcreate an
possible forshould be who in accord regulateparents toare

of residence, ofquestions custody, and bycontactaccess means a
formal should be the responsibility of the municipalityagreement.

that receive help in making suchparentsto agreementensure an as
well the entered This latterinto.to agreementas approve
responsibility should be assigned designated public Noto servant.a
doubt this would often be the who has provided skilledperson
guidance for the co-operation talks that have led theto agreement
between the When deciding whether the beparents. agreement can
approved, consideration should be given what best for the childto
and the childs wishes. An has been approved,to agreement, once
should have the validity enforceable decision of court.same as an a
Where unable reach and becomesparents to agreementare an
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of lawsettle dispute between them, ordinary courtto a annecessary
be the best body decide in theconsidered to matter.to

proposals madeFinancial effects the

leadproposals made wouldconcludes that theThe Report to
ofthe resultfinancial savings, notablyconsiderable state,to aas

The major beneñtproceedings and legal aid.forreduced courtcosts -
sufferingthe thatincreased would be sparedchildrenthat extentto an

inbe measuredproceedings entaillengthy monetarycarmotcourt -
terms.
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2 §a
enligteller beslutdomVid

skall vadkapiteldetta ärsom
avgörandebarnetbäst för vara

ställningstaganden.för rättens
avseendefästaskallRätten

behovbarnetssärskilt vid av en
med bådagod kontaktochnära

beslutVidföräldrarna. om
beaktaskall rättenumgänge

sambandbarnet irisken för att
utövandemed umgängeav

olovligenför övergrepp,utsätts
kvarhålls ellerbortförs eller

illa.farannars

1 1995:974.omtrycktBalken
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Rätten skall vidare hänsynta
till barnets vilja med beaktande

barnets ålder och mognad.av

står från födelsenBarnet under vårdnad båda föräldrarna,av om
dessa gifta med varandra, och i fall modern Ingårär annat av ensam.
föräldrarna äktenskap med varandra, står barnet från densenare
tidpunkten under vårdnad dem båda, inte dessförinnanrättenav om
har anförtrott vårdnaden eller två särskilt förordnade vård-en
nadshavare.

Om det döms till äktenskaps- Om det döms till äktenskaps-
skillnad mellan föräldrarna står skillnad mellan föräldrarna står

därefter bådabarnet under barnet därefter under bådaäven även
föräldrarnas vårdnad, inte föräldrarnas vårdnad, inteom Om
den vårdnaden den vårdnadengemensamma gemensamma
upplöses enligt 7 eller 8 upplöses enligt eller7 8
Skall efterbarnet domenäven

äktenskapsskillnad underpå stå
båda föräldrarnas vårdnad,
skall i domen erinrarätten om

vårdnaden alltjämt äratt ge-
mensam.

Står vårdnadbarnet under Står barnet under vårdnadav av
båda föräldrarna och vill någon båda föräldrarna gemensam

dem vårdnaden inte läng- vårdnad eller endast demattav en av
skall skall vårdnad och vill någonensamre vara gemensam,

efter vad bäst för föräldrarna vårdnadenrätten är attsom av
barnet anförtro vårdnaden åt skall ändras skall beslutarättenen

föräldrarna eller, den vårdnaden. Frågorav om om om
förälder har begärt ändring i vårdnaden enligt dettasom upp-
lösning den stycke talanprövasav gemensamma av en av
vårdnaden inte sig föräldrarna eller båda.motsätter

Ärfortsatt vårdnad, låta vårdnad bästgemensam gemensam
den vårdnaden för barnet, skall rätten,gemensamma om
bestå. föräldrarna har vård-gemensam

låtanad, denna bestå eller i

fall förordnaannat om gemen-

2 Senaste lydelse 1994:1433.
3 1990:1526.Senaste lydelse
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vårdnad, även om en avsam
föräldrarna sigmotsätter en
sådan ordning.

äktenskapsskillnadmåli vårdna- IändringFrågor omom
yrkande anförtrofårstycketförsta rättenden enligt prövas utan
barnetvårdnadenföräldrarnapå talan avom enav en av

föräldrarna,äkten-målbâda. Ieller gemensamomom
oförenliguppenbartvårdnadfår ärskapsskillnad rätten utan

bästa.med barnetsvårdnadenanförtroyrkande om
god-socialnämnden kanAttföräldrarna,barnet omen av

vårdnad fram-avtaluppenbart kännavårdnad är omgemensam
går b17barnets bästa.oförenlig med av

under vårdnadbarnetStår av
ochföräldrarnaendast en av

få ändring idemvill någon av
efter vadskallvårdnaden, rätten
anförtroför barnetbästärsom

för-den andravårdnaden åt
vård-denne villäldern, attom

tillflyttasskallnaden över
eller,eller henne,honom om en

begärföräldrarna gemensamav
andraoch den intevårdnad

förordnadet,sigmotsätter att
skallfortsättningenföräldrarna i

vårdnadenutöva gemensamt.
vårdna-ändring iFrågor om

stycketden enligt första prövas
föräldrarnapå talan avav en

eller båda.

6a§5
vadVid bedömningen somav

skallbäst för barnet rättenår
vid bar-avseende särskiltfästa
och godbehov näranets av en

föräldrarna.bådakontakt med

4 1990:1526.lydelseSenaste
5 1990:1526.lydelseSenaste
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7
Om förälder vid utövandet vårdnaden barn siggöretten av om

skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i om-
barnet på medför bestående fara för barnetssättettsorgen om som

hälsa eller utveckling, skall besluta ändring i vårdnaden.rätten om
Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som

förstai stycket dem, skall anförtro vårdnaden densägs rättenen av
föräldernandra Brister också den föräldern iensam. omsorgen om
på detbarnet i första stycket, skall flyttasätt sägs rätten översom

vårdnaden till eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.en
Står barnet under endast förälders vårdnad, skall i fallrättenen som

i första stycket flytta vårdnaden till den andra föräldernöveravses
eller, det lämpligare, till tvåeller särskilt förordnade vård-ärom en
nadshavare.

Frågor ändring i vårdna- Frågor ändring vårdna-iom om
enligt dennaden paragraf den enligt denna paragrafprö- prö-

talanpå socialnämnden på talan socialnämndenvas av vas av
eller, särskilt yrkande, i eller, särskilt yrkande, iutan utan
mål äktenskapsskillnad mål äktenskapsskillnadom om
mellan föräldrarna eller i andra mellan föräldrarna eller i andra
mål i eller 6 mål i5 5som avses som avses

underStår barnet vårdnad Står barnet under vårdnadav av
eller två särskilt förordnade eller två särskilt förordnadeen en

vårdnadshavare och vill någon vårdnadshavare och vill någon
barnets föräldrar eller båda barnets föräldrar eller bådaav av

överflyttad överflyttadfå vårdnaden till sig, få vårdnaden till sig,
besluta efterskall vad skall besluta vårdna-rätten rätten om

bäst för barnet. Rätten den.ärsom
dock flytta vårdna-får inte över

den till föräldrarna gemensamt,
någon dem sigmotsätterom av

vårdnad.gemensam
Frågor överflyttning vårdnaden enligt första stycket prövasom av

på talan båda föräldrarna eller dem eller på talanav aven av
socialnänmden.

b10
särskilt förordnad vårdnadshavare har på begäran bliEn rätt att

frånentledigad uppdraget.

6 Senaste lydelse 1994:1433.
7 Senaste lydelse 1994:1433.
3 1994:1433.Senaste lydelse
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Om barnet har två särskilt Om barnet har två särskilt
förordnade vårdnadshavare och förordnade vårdnadshavare och
någon dem vill vårdnaden någon dem villatt vårdnadenav attav
inte längre skall inte längre skallvara gemen- vara gemen-

skall på talanrätten skall talanrättensam, av en sam, av en
dem eller båda anförtro dem eller båda anförtroav av

vårdnaden dem efter vårdnaden dem. Rättenen av en av
vad bäst förär barnet. kan också i mål äktenskaps-som om
Rätten kan också i mål skillnad mellan vårdnadshavarnaom
äktenskapsskillnad mellan vård- yrkande förordna vård-utan om
nadshavarna yrkande för- naden enligt vadutan harsom nu
ordna vårdnaden enligt vad vårdnadsagts, ärom om gemensam

har uppenbart oförenlig medsagts, barnetsomsom nu gemen-
vårdnad uppenbartär bästa.sam o-

förenlig med barnets bästa.

10d§9
Vid bedömningen frågorav

vårdnad skall rätten taom
hänsyn till barnets vilja med
beaktande barnets ålder ochav
mognad.

§1013
Står barnet under vårdnad Står barnet under vårdnadav av

två vårdnadshavare, skall vad två vårdnadshavare, skall vad
i ellerll 12sägs § gälla i 11 ellersägs 12 § gällasom som

dem tillsammans. dem tillsammans. Den vård-
nadshavare barnet borsom
tillsammans med får dock ensam
besluta frågori gäller densom
dagliga barnet.omsorgen om

Är Ärvårdnadshavarna till vårdnadshavarna tillen av en av
följd frånvaro, sjukdom eller följd frånvaro, sjukdom ellerav av

orsak förhindrad del orsak förhindrad delatt taannan att taannan
i sådana beslut rörande vårdna- i sådana beslut rörande vårdna-
den inte olägenhet kan den gällerutan denänsom annatsom
uppskjutas, bestämmer den dagliga och inte utanomsorgen
andre Denne får dock olägenhet kan uppskjutas, be-ensam.
inte fatta beslut in- den andrestämmerensam av ensam.
gripande betydelse för barnets fårDenne dock inte fattaensam

beslut ingripande betydelseav

9 Lydelse enligt proposition 1994/951224.
° Senaste lydelse 1983:47.
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inteframtid,för barnetsbästabarnetsinteframtid, omom
uppenbarligenbästabarnetsdet.uppenbarligen kräver

det.kräver

boendeBarnets

14a§
vårdnadunderStår barnet av

och bor för-föräldrarnabåda
skalltillsammansinteäldrarna
dempå talanrätten, en avav

barnetbeslutabåda,eller vem
med.skall bo tillsammans

god-socialnämnden kanAtt
framgårboendeavtalkänna om

b17av

15
tillhar umgängeBarnet rättharvårdnadshavareBarnets

kontakt medochbehovbarnetsför enatt annanett ansvar
till-bordet inteförälderföräldermedumgänge somenav

någonmedmed ellervårdnadshavareinte är sammanssom
särskiltstår barnetstårnågonmedeller somannansomannan

ochföräldrarlångt Barnetssåsärskilt nära.närabarnet
örnsesi-harvårdnadshavareVårdnadsha- etttillgodoses.möjligt

behovför barnetssärskilda digtinteskall, attansvaromvaren
kontaktochsådanalämnadet, umgängetalarskäl mot annanav

tillgodoses.möjligtbarnet så långtrörandeupplysningar
talarskäl intesärskildaOmfrämjakan umgänget.som

barnetdenskalldetmot som
med lämnatillsammansbor

rörandeupplysningarsådana
främjakan umgäng-barnet som

et.
vård-barnetssigMotsätter

det umgängenadshavare som
förälder intebegärs somenav

beslutarvårdnadshavare,är
för-dennatalanpårätten av
efterfrågan umgängeälder i om

barnet.förbästvad ärsom
vård-barnetssigMotsätter

det umgängenadshavare som

1994/95:224." propositionenligtLydelse
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begärs någon änav annan en
förälder, beslutar pårätten
talan socialnämnden i fråganav

efter vadumgänge ärom som
bäst för barnet.

Vid bedömningen frågorav
skallumgänge rätten taom

hänsyn till barnets vilja med
beaktande barnets ålder ochav
mognad. Rätten skall vidare
beakta risken för barnet iatt
samband med utövande av

förumgänge utsätts övergrepp,
olovligen bortförs eller kvarhålls
eller far illa.annars

15a§
Motsätter sig den barnetsom

bor tillsammans med det um-
begärsgänge för-som av en

älder barnet inte bor till-som
med, beslutar rättensammans

på talan denna förälder iav
frågan umgänge.om

Motsätter sig den barnetsom
bor tillsammans med det um-

begärsgänge någonsom av
förälder,än beslutarannan en

på talanrätten socialnämn-av
den frågani umgänge.om

Om särskilda skäl föreligger,
kan beslutarätten om annan
kontakt än mellanumgänge
barnet och förälderen som
barnet inte bor tillsammans
med, såsom telefonkontakt,
brevväxling och liknande.

Att socialnämnden kan god-
känna avtal fram-umgängeom
går 17 bav
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utlandsvistelseTillstånd till

15b§
får intevårdnadshavareEn ta

utomlands förmed barnetsig
sammanhängande tid änlängre

tillståndtrettio dagar utan enav
vårdnads-förälder inte ärsom

dockTillstånd fordrashavare.

finnsdetendast ett genomom
avtal regleratellerdom um-

och denmellan barnetgänge
vårdnads-förälder inte ärsom

för-dennasigMotsätterhavare.
vårdnadshavarenålder taratt

kanutomlandsbarnetmed sig
vårdnadsha-på talanrätten av

tilltillståndlämna ut-varen
vistelsenlands

.

ärendenmål ochFörfarandet iärendenmål ochiFörfarandet
vårdnadellervårdnad umgänge m.m.omom

§1217
boende,vårdnad,Frågorvårdnad ellerFrågor omum-om

tilltillståndelleri den umgängerätten ortgänge tas avupp
utlandsvistelsehemvist. rättensittharbarnetdär tas upp av

sitthardär barnetdenkan ifrågor ävenSådana orttas upp
frågor kanSådanaäktenskapsmål. hemvist.samband med tasi

äkten-samband medibehörignågoninte finns ävendetOm upp
finnsdet inteskapsmâl. Omfrågornadomstol, tas upp av

domstol,behörignågontingsrätt.Stockholms tas
Stockholmsfrågorna upp av

tingsrätt.
vårdnadFrågorvårdnadFrågor avsessomomsom avsesom

och 1010 b § 8ioch 10 §§4-8 samti samt
stycket,andrafrågor 10 b §stycketandra samtsamt om

ochboende,§ frågor umgängei 15umgänge omavsessom
utlandsvistelsetillordning tillstånddenhandläggs i ärsom

ordningi denStår handläggs ärtvistemål.förföreskriven som
tvistemål.förföreskrivenbådavårdnadunderbarnet av

dem ochellerföräldrarna en av
saken,iföräldrarna överensår

2 1994:1433.lydelseSenaste
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får de väcka talan genom ge-
ansökan.mensam

Övriga frågor vårdnad handläggs i den ordningom gäller försom
domstolsärenden.

I mål vårdnad kan under- I målom vårdnad och boendeom
hållsbidrag för barnet yrkas kanutan underhållsbidrag för barnet
stämning. yrkas stämning.utan

Dom i mål vårdnad eller Dom i målom vårdnad,om
fårumgänge meddelas boende,utan ellerumgänge tillstånd

huvudförhandling, parterna till utlandsvistelse fårom meddelas
iär överens saken. huvudförhandling,utan om

är iöverens saken.parterna

17a§
Står barnet under vårdnad av

båda föräldrarna eller en av
dem och föräldrarnaär överens
i saken, får de väcka talan om
vårdnad, boende och umgänge

ansökan.genom gemensam

l7b§
Ett skriftligt avtal vård-om

nad, boende och kanumgänge
efter godkännande social-av
nämnden i den där barnetort
har sitt hemvist verkställas som

laga kraft dornstols-ett vunnet
avgörande.

När socialnämnden prövar
avtalet kan godkännas skallom

den beakta de omständigheter
i 2som anges a

Socialnämndens godkännande
lämnas den nämndenav utsett

föräldrarnaspröva avtal.att
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18
Föräldrar har enligt 12 §a

möjlighetsocialtjänstlagen att
samarbetssamtal få hjälpgenom

enighet frågor vård-nå iatt om
boende ochnad, umgänge.

vårdnad, boendevårdnad eller målmål II um- omom
får uppdrauppdra soci- ellerfår umgänge rättenrättengänge

socialnämnden eller någotnågotelleralnämnden annat
intresseintresse i barnetsi barnets attannatatt organorgan

samarbetssamtal i syfteanordnasyfte nåsamtal ianordna att
föräldrar-enighet mellannåföräldrarnamellanenighet att

samarbetssamtal na..
uppdraglämnarOmuppdraglämnar rättenOm rätten

stycket, kan denenligt andradenstycket, kanförstaenligt
målet skall vilaförklaraskall vilamåletförklara attatt

viss tid. Detsammaunderviss tid. Detsammaunder enen
redansamarbetssamtalgällerredansamarbetssamtalgäller omom

fortsatta samtalochsamtal har inlettsoch fortsattahar inletts
dettill Omkandettill Omkan nytta.antasnytta.antas varavara

kansärskilda skäl,finnskan rättensärskilda skäl,finns rätten
tiden.denförlängatiden.förlänga den utsattautsatta

§1419
till frågorskalltill frågor Rättenskall attRätten att sese

boende,vårdnad, umgängeblirvårdnad och umgänge omom
utlandsvistelsetillstånd tillochutredda.tillbörligt

utredda.tillbörligtblir
målmål Innan avgörrättenInnan avgör etträtten ett

vårdnad, boen-ärendevårdnad eller ellerärendeeller omom
social-skallsocialnänmdenskall de eller umgängeumgänge

tillfälle länmaupplys-lämna nämndentillfälle attatt gesges
nämndentillgångnämnden upplysningar. Harningar. Har

till upplysningarkan tillgångupplysningartill somvarasom
för frå-be- betydelseför frågans kanbetydelse avvaraav

nämndenskyldig bedömningnämndendönming ärär att gans
sådanaupplysning- lämnaskyldigsådana rättenlämna rätten att

ytterligare upplysningar.behövsOm detar.
utredninguppdra det behövsOmutredning får rätten

andrainågot vadsocialnämnden eller sägsutöverannat som
uppdraverk- fårnågon stycket rättenattatt utseorgan

eller någotfår fastställa socialnänmdensådan. Rättenställa annat

3 1990:1526.Senaste lydelse
4 1994/951224.propositionenligtLydelse
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riktlinjer för utredningen och någon verk-utseatt attorgan
bestämma viss tid inom ställa sådan. får fastställaRättenen
vilken utredningen skall riktlinjer för utredningen ochvara
slutförd. detOm behövs, får bestämma viss tid inomen

förlänga denna tid.rätten Rätten vilken utredningen skall vara
skall till utredningen slutförd. Om det behövs, fårattse
bedrivs skyndsamt. förlänga denna tid.rätten Rätten

skall till utredningenattse
bedrivs skyndsamt.

Den verkställer utredning Den verkställer utredningsom som
skall, det inte olämpligt, skall, det inteär olämpligt,ärom om
söka klarlägga barnets inställ- söka klarlägga barnets inställ-
ning och redovisa den för ning och redovisa fördenrät- rät-

Vidare skall utredarenten. ten.
lämna förslag till beslut, eller,

det framstår lämpliga-om som
redovisa vilka konsekvenserre,

olika beslutsalternativ kan få för
barnet.

Barnet får höras inför särskilda skäl talar för det och deträtten, om
uppenbart barnet skadainte kan höras.är att ta attav

20
mål eller ärenden värd- målI I eller ärenden vård-om om

nad eller får nad, boende eller fårumgänge rätten, umgänge
för tiden till dess frågan förhar tidenrätten, till dessatt att
avgjorts dom eller frågan har avgjortsettgenom en genom en
beslut dom ellerhar vunnit laga kraft, beslut harettsom som
besluta vårdnad eller vunnit laga kraft, beslutaom um- om

Står barnet under vård- vårdnad, boendegänge. eller umgänge.
nad båda föräldrarna får under vårdnadStår barnetav av

i stället beslutarätten båda fårföräldrarna i målrättenvem
barnet skall bo tillsammans ställetvårdnad i beslutaom vem
med. Rätten skall besluta efter barnet skall bo tillsammans
vad bäst för barnet.är med.som

Beslut enligt första stycket får meddelas huvudförhandling.utan
Innan beslutet meddelas skall få tillfälle sig imotparten att yttra
frågan. Rätten kan inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan.
Har meddelat beslut, skall den det målet ellerrätten näromprövaett
ärendet avgörs.

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på sättsamma som
dom har vunnit laga kraft. Beslutet får dock helstnären som som

ändras rätten.av

5 Senastelydelse 1990:1526.
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§1621
eller ärenden vård- mål eller ärenden vård-I mål Iom om

kan inad eller nad, boende eller kanrätten,umgänge umgänge
meddelarsamband med den i samband med denrätten,att att

ochdom eller beslut i saken meddelar dom eller beslut iom
skäl,finns särskilda saken och det finns särskildadet om
föreläggayrkande skäl, på yrkandepart partav en av en

vid vite lämna förelägga vid vitemotparten att motparten att
före-ifrån sig barnet. Har vite lämna ifrån sig barnet. Har vite

i samband med beslut förelagts i samband med beslutlagts som
första stycket, kan i 20 § första stycket,i 20 § som avsesavses

föreläggandet förordna före-förordna kan rättenrätten att att
gälla omedel-gälla omedelbart. läggandet skallskall

bart.
enligtBeslut föreläggandeföreläggande enligtBeslut omom

första stycket får överklagasfår överklagasförsta stycket en-en-
dast i samband med överklagan-med överklagan-dast i samband

domen eller beslutetbeslutet dede domen eller omavomav
vårdnad, boende ellervårdnad eller umgänge.umgänge.

pålänsrättenutdömande förelagt viteFrågor prövas avavom
har begärt föreläggandet.ansökan den part somav

§1722
ärenden vård-mål ellerärenden vård- Imål ellerI omom

fråga ellergäller i nad, boende,nad eller umgängeumgänge
till utlandsvistelserättegångskostnader andra tillståndom

för rättegångs-i stället gäller i frågatredje styckenaoch om
och tredjerättegångsbal- kostnader andrakap. §§18 1-7

stället för 18 kap.styckena iken.
rättegångsbalken.§§1-7

dockrättegångskostnad. En kanskall bära sinVärdera partparten
rättegångskost-denneseller delvisförpliktas helt ersätta motpartenatt

i 18förfarit på sådanteller hon harnad, han sättett som avsesom
särskildafinnsrättegångsbalken eller detellerkap. 3 6 § annarsom

skäl.
eller delvisandra stycket heltSkall enligt ersätta motpartensparten

ombud eller biträdeställföreträdare,och harrättegångskostnad partens
rättegångsbal-kap. 3 eller 6 §i 18förfarit på sådant sättett avsessom

hondelvis, kan han ellerkostnaden helt ellerdärigenom vållatken och
kankostnaden. Rättenmedtillsammansförpliktas ersättapartenatt

det.någon inte yrkardettabesluta även partomom

6 1994:1433.Senaste lydelse
7 1983:484.lydelseSenaste
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ärendet handläggs iparagraf också målet ellertillämpasDenna när
högre rätt.

kap.7
§1812

underhåll till barnTalanunderhåll till barnTalan omom
däri dendäri den rättenrätten ortupptasortupptas avav

hemvist.sitthemvist. svaranden harhar sittsvaranden
väckas iSådan fråga kanväckas i ävenfråga kanSådan även

mål faststäl-samband medmål faststäl-medsamband omom
till barn,lande faderskapettill barn,faderskapetlande avav

äktenskapsmål, mål vårdna-måläktenskapsmål eller omom
eller målden barnbarn.vårdnaden om vemomom

bo tillsammansbarnet skall
med.

måletstycket,domstol enligt förstabehörigFinns upptas av
tingsrätt.Stockholms

20 kap.
§191

vårdnad,faderskap,målvårdnad, Ifaderskap,målI omom
tillstånd tillboende,tilläm-underhåll umgänge,ochumgänge

underhållutlandsvistelse ochäkten-och 18 §§kap. 1714pas
och 18 §§kap. 17tillämpas 14skapsbalken.

äktenskapsbalken.

21 kap.
beslutdomar,VerkställighetellerdomarVerkställighet avav

avtalellerbeslut

§201
vad allmänVerkställighetvad allmänVerkställighet avav
i dom ellerdomstol har bestämti dom ellerbestämtdomstol har

boende,vårdnad,beslutvårdnad,beslut umgänge um-omom
överlämnandesöks elleröverlämnande barneller gänge avav

Harhos länsrätten.eller barn söksdomenlänsrätten. Harhos
vunnitbeslutet intekraft domen ellervunnit lagabeslutet inte

särskiltkraft och det intemedgivet lagasärskilt äroch det inteär
ändåverkställighetfår ske, medgivetändåverkställighet attatt
vidtainteåtgärder ske, får länsrättenvidta fårintefår länsrätten

§§.åtgärder enligt 2-4§§.enligt 2-4

3 1978:853.lydelseSenaste
9 1988:1251.lydelseSenaste
2° 1983:485.Senaste lydelse

2 15-0559
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Verkställighet avtal enligtav
6 kap. 17 b § söks hos läns-

Vadrätten. dettai kapitelsom
föreskrivs verkställighetom av
dom eller beslut, vunnitsom
laga kraft, gäller sådantäven
avtal.

3
Förordnar länsrätten verkställighet, får den förelägga vite ellerom

besluta barnet skall hämtas polismyndighetensatt försorg.genom
Hämtning får dock beslutas endast i de fall och under de förut
sättningar i andra och tredje styckena.som anges

Är Ärdet fråga dom eller det fråga dom ellerom om
beslut vårdnad eller över- beslut vårdnad, boende ellerom om
länmande barn, får länsrätten överlämnande barn, får läns-av av
besluta hämtning barnet, besluta hämtningrättenom av om av

verkställighet inte barnet, verkställighetom annars om annars
kan ske eller hämtning inteär kan ske eller hämtningom om
nödvändig för undvika nödvändig föratt att är undvikaatt att
barnet lider allvarlig skada. barnet lider allvarlig skada.

Är Ärdet fråga dom eller det fråga dom ellerom om
beslut mellanumgänge beslut mellanumgängeom om
barnet och förälder inte barnet och förälderen som en som

vårdnadshavare,är får läns- barnet inte bor tillsammans
besluta hämtningrätten med, får länsrätten beslutaom av om

barnet, verkställighet hämtning barnet, verk-om annars av om
inte kan ske och barnet har ställighet inte kan skeett annars
särskilt starkt behov och barnet har särskilt starktettav um-

med föräldern.gänge behov med föräl-umgängeav
dem.

Frågor utdömande förelagt vite länsrättenprövas påom av av
ansökan den har begärt verkställigheten.partav som

6§22
Länsrätten kan verkstäl-vägra Länsrätten kan verkstäl-vägra

lighet, det uppenbartär lighet, det uppenbartärattom attom
förhållandena har ändrats sedan förhållandena har ändrats sedan
den allmänna domstolens dom den allmänna domstolens dom
eller beslut meddelades och det eller beslut meddelades och det

hänsyn till barnets bästa hänsynär till barnets bästa ärav av

2 Senaste lydelse 1983:485.
22Senaste lydelse 1983:485.
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frågan vårdnad,frågan vårdnad påkallatpåkallat attatt omom
påpå boende ellereller umgänge prövasumgänge prövas nytt.

frågaallmän SådanSådan fråga tasnytt.tas upp avupp av
den domstol på ansökanansökan allmändomstol på som avav

målethos läns- har varit ii målet denhar varit partpart som
eller på ansökanansökan hos länsrätteneller pårätten av

socialnämnden.socialnämnden. av
verkställighet, det finnsfallfår iLänsrätten vägraäven annat om

själsliga hälsakroppsliga ellerför barnetsinte ringarisk är attsom
skadas

.
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till2. Förslag
ändring i äktenskapsbalkenLag om

föreskrivs kap. och äktenskapsbalken skallHärigenom 14 5 7 §§att
ha följande lydelse.

14 kap.

äktenskapsskillnadäktenskapsskillnad I målmâlI omom
frågorfrågor får domstolenfår domstolen prövapröva omom

vårdnadunderhållsbidrag,underhållsbidrag, vårdnad omom
bo till-barnet skallmed barn, barn,och rättumgänge att vem

med, medbo kvar i makarnas umgängesammansgemensam-
bodelning tillstånd till utlandsvistel-bostad till dess barn,attma

makarnasoch förbud besöka bo kvar isker rättatt attse,
till dessYrkanden i sådana bostadvarandra. attgemensamma
förbudansökan bodelning sker ochfrågor framställs i den att

Yrkanden iäkten- besöka varandra.vilken talan omgenom
framställs i densådan frågorskapsskillnad väcks. Har sådana
vilken talanyrkande- ansökanredan väckts, fårtalan omgenom

söks. Harmuntligen inför äktenskapsskillnadframställasna
fårväckts,skriftligen sådan talan redanellerdomstolen utan

framställas muntligenyrkandenastämning.särskild
eller skriftligeninför domstolen

stämning.särskildutan
bodelningsför-förordnandefråganmålet fårI prövasäven avom

rättare.

för tiden till dessdomstolen,äktenskapsskillnad fårmål attI om
yrkandekraft, påvunnit lagadom haravgjortsfrågan har somgenom

makarnanågon avav
kvar iboskall hamakarna rättbestämma attav somvem

tiden till dessdock längst förbostad,makarnas attgemensamma
har skett,bodelning

denbidrag tillmakenskyldighet för denförordna2. att utgeenaom
underhåll.makensandra

skillnads-till dessockså, för tidenfår domstolensådant målI att
kraft, yrkandevunnit laga pådom harfrågan har avgjorts somgenom

varandra.besökaförbjuda makarnanågon makarna attavav
får verkställasförsta stycket sättenligtbeslutEtt som ensamma

gällerstycketbeslut enligt andrakraft.vunnit laga Etthardom som

1989:1076.lydelseSenaste
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på dom har vunnit laga kraft. Beslut enligtsätt somsamma som en
andra stycket får dock helstförsta eller ändras domstolen.när som av

någon förbud enligt andra stycket, tillämpas 24 §Overträder ett
lagen 1988:688 besöksförbud.om

åktenskapsskillnadmål I mål äktenskapsskillnadI om om
får dessutom, med får domstolen dessutom, meddomstolen
tillämpning bestämmelserna tillämpning bestämmelsernaav av

föräldrabalken, förordna i föräldrabalken, förordnai om om
skall gälla i fråga skall gälla i frågavad vadsom om som om

bidragvårdnad, och vårdnad, boende, ochumgänge umgänge
till barns underhåll för tiden till underhåll förbidrag till barns
dess sådan fråga har avgjorts sådan frågatiden till dess haratt att

vunnit lagadom har dom haravgjortssomgenom genom som
kraft. vunnit kraft.laga
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Förslag till

Lag ändring i socialtjänstlagen 1980:620om

Härigenom föreskrivs 12 och socialtjänstlagen48 §§att a
1980:620 skall ha följande lydelse.

12a§2
Kommunen skall sörja för Kommunen skall sörja föratt att

föräldrar kan erbjudas samtal föräldrar kan erbjudas samtal
under sakkunnig ledning i syfte under sakkunnig ledning i syfte

nå enighet i frågor rörandeatt nå enighet i frågoratt rörande
vårdnad och umgänge sam- vårdnad, boende och umgänge
arbetssamtal. samarbetssamtal samt att

föräldrar får hjälp träffaatt
avtal enligt 6 kap. 17 b § för-
äldrabalken.

Kommunen skall sörja föräven familjerådgivning kan erbjudasatt
dem begär det.som

48
Uppdrag besluta på socialnämndens fåratt detvägnar gällernär

föräldrabalken endast uppgifter i följande lagrumavse som anges
kap.l 4 § föräldrabalken,

2 kap. 4 8 och 9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet-
enligt 9 § besluta inte påbörja utredningatt eller läggaatt nedatt en
påbörjad utredning,

3 kap. 6 och 8 §§ föräldrabalken,
6 kap. 17 b föräldrabalken,§

6 kap. 19 § föräldrabalken beträffande beslut utredare i målatt utse
och ärenden vårdnad eller umgänge,om

7 kap. 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt
§7 godkänna avtal innefattar åtagandeatt engângsbelopp,att utgesom

kap.11 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag besluta på socialnämndensatt får inte hellervägnar

omfatta befogenhet meddela beslut frågoriatt i 27 § dennasom avses
lag eller fullgöra vad ankommer på nämndenatt enligt 5 § lagensom
1947:529 allmänna barnbidrag eller 9 § lagen 1964:143om om
bidragsförskott.

Lagen omtryckt 1988:871.
2 Senaste lydelse 1994:10.
3 Senaste lydelse 1994:1571
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tillFörslag4.

1972:429rättshjälpslagenändring iLag om

1972:4291 skall harättshjälpslagen16 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.andefölj

16
rättshjälp får,Allmänrättshjälp får,Allmän omom

beviljasföljer 17beviljas17följer annat avavannat avav
biträdandeelleradvokatbiträdandeelleradvokat avav

denadvokatbyrå,påjuristadvokatbyrå, denpåjurist omom
angelägenhetenrättsligaangelägenhetenrättsliga avseravser

äktenskapsskillnadäktenskapsskillnad
till makeunderhällsbidragmaketillunderhållsbidrag

eller barnbarneller
till barnfaderskapbarntillfaderskap

vårdnadvårdnad
boendeumgänge.
umgänge.

biträdandeellerAdvokatbiträdandeellerAdvokat
fåradvokatbyråpåjuristfåradvokatbyråpåjurist

förrättshjälpallmänbeviljaförrättshjälpallmänbevilja
avgörandeverkställighetavgörandeverkställighet omavomav

vårdnad,underhållsbidrag,ellervårdnadunderhållsbidrag,
hellerboende eller umgänge.advokatfårhellerumgänge.

biträdandeelleradvokatbevilja fårbiträdande juristeller
rättshjälpallmänbeviljajuristrättshjälpallmän

rättssökande ärdenrättssökande ärden omom
dödsbo,dödsbo,

rättssökande ärden2.rättssökande ärden2. omom
riket,bosattriket, utombosatt utom

angelä-rättsligadenangelä-rättsligaden omom
påellerskall prövaspâ genhetenellerskall prövasgenheten

riket.behandlasriket. sättbehandla utomannatsätt utomannat

1993:9.omtrycktLagen
2 1987:806.lydelseSenaste
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5. Förslag till

Lag ändring i rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs 36 kap. 5 § rättegångsbalkenatt skall ha
följande lydelse.

36 kap.

Den till följd 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. §l sekre-som av
tesslagen 1980:100 eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i
något dessa lagrum, inte får lärrma uppgift får inte hörasav en som
vittne denna tillstånd från den myndighet iutan verksamhetom vars
uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläka- Advokater, läkare, tandläkare,
barnmorskor, sjuksköter- barnmorskor, sjuksköterskor,re,

skor, psykologer, psykoterapeu- psykologer, psykoterapeuter,
kuratorer vid familjerâdgiv- kuratorerter, vid familjerådgiv-

ningsbyråer, drivs kom- ningsbyråer, drivs kom-som av som av
landsting, församlingar landsting, församlingarmuner, muner,

eller kyrkliga samfälligheter, eller kyrkliga samfälligheter,
och deras biträden får höras och deras biträden får höras

vittnen något i vittnen något isom om som som om som
denna deras yrkesutövning denna deras yrkesutövning
anförtrotts dem eller de i anförtrotts dem eller de isom som
samband därmed erfarit, endast samband därmed erfarit, endast

det medgivet iär lag eller det medgivetär i lag ellerom om
den, till förmån tystnads- den, till förmån tystnads-vars vars
plikten gäller, samtycker till plikten gäller, samtycker till
det. Den till följd 9 kap. det. Detsamma gäller densom av som
4 § sekretesslagen inte får läm- inom socialtjänsten leder sam-

uppgifter där får arbetssamtal under sekretessna som avses
höras vittnen dem enligt kap.7 4 § andra stycketsom om
endast det medgivet i lagär sekretesslagen 1 980: 00. Denom
eller den till förmån sekre- till följd 9 kap. 4 §vars som av

gäller samtycker till det.tessen sekretesslagen inte får lärrma
uppgifter där fårsom avses
höras vittnen demsom om
endast det medgivet i lagärom
eller den till förmån sekre-vars

gäller samtycker till det.tessen
Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras vittnensom

vad anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endastom som om
medger det.parten

Senaste lydelse 1992:340.
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andratredje stycket änandra eller ärivadhinder sägsUtan somav
vilket inteför ärbrott,angåendei målvittnaskyldigaförsvarare att

tvâ år.ifängelsestrafflindrigare änföreskrivet
har vigtsordningSvenska kyrkansiför dentystnadspliktOm som

i 36 kap.föreskrifterfinnsämbetet prästkyrkligatill det som
trossamfund ännågotinom1992:300. Den annatkyrkolagen som

intarsamfundi sådantdenellerkyrkan prästSvenska är som
hannågotvittnehörasintefårställningmotsvarande somomsom

samtal.själavârdandeellerbiktundererfarithon hareller
tryckfrihetsförordningen3 §kap.tystnadsplikt enligt 3harDen som

vittnefâr hörasyttrandefrihetsgrundlagen3 § omkap.eller 2 som
föreskrivsdetmåndenendast itystnadspliktenförhållanden avsersom

paragrafer.nämndai
hörasfårparagraf intedennaivadenligt sägs somnågonOm som

hellerinte ägavittnesförhörförhållande, fårvisst rumvittne ettom
ellertolkningmed över-biträtttystnadspliktundermed den som

sättning.
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Inledning1

Allmäntl l
.

ochfostrangodochomvårdnad, trygghettillharAlla barn rätt en
får inteBarnochsinaktning förmedbehandlas egenart.skall person

behandling.kränkandeellerbestraffningkroppsligförutsättas annan
efter vadskallbarnetgällerställningstagandenoch tasbeslutAlla som

och andraföräldrarbaragäller intedettaochför barnetbästärsom
utgångs-samhället. Dennaomgivningbarnets äveni utanpersoner

föräldrabal-6 kap.Barnkonventionsåväl FN:sframgårpunkt somav
detvälbefinnande viktigtochutveckling attför barnsken. Det är ett

föräldrar,sinatill bådarelationerregelbundnaochgodahar nära,
ellerkonfliktde ioch ärtillsammansbordessa oavsett omoavsett om
bådabehovfortfarandeharharföräldrarBarninte. separerat avvars

utveckling.för sin fortsattaföräldrarna
handläggningenfrågorbetänkandebehandlar i dettaUtredningen om

med ochtillsammansskall bobarnetvårdnad,tvister vemomav
tillsammansborbarnet inteföräldermedbarnets umgänge somen
utredningentillhar lettgjortutredningenöverväganden attmed. De

ellerboendevårdnad,träffar avtalföräldrarbl.a.föreslår att omsom
avtal godkäntskriftligtsådantskall kunna ett enumgänge av

avtalfastställtavtal. Ettsocialnämnden prövatjänsteman utsett attsom
dornstolsavgörande.kraftlagapåskall gälla sätt vunnetettsomsamma

be-utredningensunderförslagvidare framläggerUtredningen som
föräldrar inödvändiga för störreframståkommitdrivande attatt som

vårdnad.haskall kunnanärvarandeförutsträckning än gemensam
analysdirektivenivad ettanledning sägsMed uromsomav

frågorframhållaredanutredningenjämställdhetsperspektiv vill attnu
boendevårdnad,tvisterbästa ibarnsvadochbarn är ett omsomom

föräldrarna,mellanjämställdhetfrågainteeller ärumgänge omen
måsteskall ochbarnetbäst förVadmellan könen. ärdvs. varasom

"förlorar". Eneller"vinner"föräldervilkenavgörande, oavsett som
Detförlust för barnet.medliktydigtkan"vinst"förälders envara

självaföräldrarflestade allraerinraviktigtär att separeraratt somom
lösningtillframkommersamhällethjälp frånmed eller utan en--

kommerföräldrarna överensvadallmänhetIbeträffande barnen. är
samhället ställerreglerbarnet.för Debästockså det är somsomom

anvisardeutformadesålagstiftning böri form attvaraavupp
sarnförståndslös-tillbidramån kanmöjligasteiföräldrarna vägar som

målsättning.utredningensvaritharningar. Detta
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l .2 Utrednjngsuppdraget

Utredningen skall enligt direktiven se bil. 1 undersöka hur de be-
stämmelser vårdnad och träddeumgänge i kraft den 1om som mars
1991 har tillämpats och grundval sådana undersökningar taav
ställning till bestämmelserna behöver ändras i något avseende.om
Uppmärksamhet skall riktas främst reglerna handläggningenom av
vårdnads- och umgängesfrågor och särskilt på samarbetssamtalen. Ut-
redningen skall undersöka hur bestämmelserna samarbetssamtalom
kommit tillämpas i praktiken och bedömninggöra de haratt en av om
blivit det instrument för lösa vårdnadskonflikter lagstiftarenatt som

Ärhoppades. detta inte fallet skall utredningen undersöka orsaken
härtill och åtgärderöverväga kan vidtas så syftet medattom sam-
arbetssarntalen kan uppnås bättre. Om utredningen finner deatt
nuvarande reglerna handläggningen frågor vårdnad ochom av om

har brister inte kan avhjälpasumgänge reglersom genom nya om
samarbetssamtal eller justeringar i de nuvarandesmärre reglerna, skall
utredningen genomgripandeöverväga regeländringar.mer

Utredningen skall vidare orientera sig gällande ochrättom
pågående lagstiftningsarbete i Norden och i övriga Europa, främst den
europeiska gemenskapens medlemsländer, avseende familj etvister samt
vårdnads- och umgängesfrågor. dettaI sammanhang skall den s.k.
finländska modellen uppmärksammas. Denna innebär föräldrar kanatt
sluta skriftliga avtal vårdnad, boende och och få dettaumgängeom
avtal godkänt socialnämnden. Sedan avtal godkänts kan detettav
verkställas laga kraft dom.sätt Utredningensamma som en vunnen
skall vidare undersöka det kan finnas skälnärmare talar förom som

införa något liknande i Sverige. den finländskaI modellen haratt
socialnämnden huvudroll och viktig fråga hur kommunernaären en
skall få de behövs för verksamheten.resurser som

Utredningen har också fått i uppdrag andra möjligheterprövaatt att
förbättra reglerna handläggningen frågor vårdnad ochom av om

och i det sammanhangetumgänge uppmärksamma det frmis näraatt ett
samband mellan å sidan vårdnads- och umgängesfrågor och åena
andra sidan frågor underhållsbidrag. I uppdraget ingår även attom
klargöra hur handläggningen frågor underhållsbidrag skallav om
kunna in i för handläggning vårdnadsfrågor.ett nytt systernpassas av
Utgångspunkten för eventuella förslag bör såsom också falletärvara,
i gällande föräldrarna i sårätt, utsträckning möjligt skallatt stor som
kunna komma i vårdnads- ochöverens umgängesfrågorna och vadatt

bäst för barnet skall tillgodoses. Om utvärderingenär 1991 årssom av
reform anledning till det, skall utredningen föreslå lagändringarger

i andra avseenden vadäven direkt berörts i direktiven.än som
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Utredningens arbete1.3

februari 1994.inleddes iarbeteUtredningens
denlagändringenhurbedömningunderlag förskaffaFör att aven

slagitsamarbetssarntalsatsningen påfrämstdå utoch19911 mars
advokatertingsrättsdomare,1994under vårenutredningenintervjuade

Desocialförvaltningar.vidsarnarbetssamtalhandläggareoch av
bil.i 9-1finnsfrågornaochintervjuade upptagna

samrådiSocialstyrelsenuppdragitvidareharUtredningen att,
Resulta-samarbetssamtalen.utvärderingutredningen,med göra aven

i bil. 13.redovisatfinnsuppdragettet av
ochvârdnads-handläggningenpásynpunkterfåsyfteI um-att av

för biläggan-betydelsesamarbetssamtalensframför alltgängestvister,
oktoberden 20hearingutredningenanordnadetvister,dessadet enav

vadsammanfattningochhearingeniDeltagarna1994. somaven
bil.iredovisasanfördes

besöktutländsksig rättorienteraförharUtredningen att om
deltog1994juniEngland. Den 15ochFinlandDanmark, Norge,

VidKöpenhamn. mötet,ifamiljerättsmötenordisktiutredningen ett
Foraaldremyndighedsudvalget,danskadetanordnades avsom

beträffandelagstiftningnordiska ländernasdebl.a.diskuterades
iseptember 1994den 2-4deltogUtredningenochvårdnad umgänge.

anordnad kongressi OslofamiljeârFN:sanledningmed omaven
medfrågorbehandladesVid kongressenskilsmässor.ochbarn

finländskastudera dearbete. Förutredningenstillanknytning att
modellen,finländskas.k.bl.a. denvårdnad och umgänge,reglerna om

1994. Enoktober närmare26-27Finland denutredningenbesökte
företogUtredningeni avsnitt 4.11.länmasbesöketför detredogörelse
studeraEngland förtill1995februari6-10 atttiden denunder en resa

frågorbarnlagenengelskadentillämpningen samtbl.a. omav
forRelate Centredärvid thebesökteUtredningensamarbetssamtal.

CountydomstolNewcastle Tyne, courtStudies iFamily enupon --
Chancellors DepartmentLordCommission ochthe LawSheffield,i

advokat Dmed PetersammanträffadeUtredningen ävenLondon.i
dentillämpningenbl.a.informeradeLondonMartin i avomsom

barnlagen.engelska
Norrköpingi1994novemberden 7anordnadeUtredningen en

särskiltmedorganisationerolikainbjuditsvilkentillsammankomst sex
sammankomstenVidbehandlar.utredningende frågorförintresse

reglernasynpunkterlämnatillfälleorganisationerna att omgavs
alltframförumgängestvistervårdnads- ochhandläggningen av -
Deförändringar.tillförslagdelsbetydelsesamarbetssamtalets -,

ifinnsrepresenterade vid mötet upptagnaorganisationer varsom
bil. 12.
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Utredningen deltog den 27-29 1994 i Allmänna barnhusetsmars
konferens Barnen och skilsmässorna på Sätra Bruk.om

Utredningens sekreterare deltog den 4 december 1994 i en samman-
komst vid socialförvaltningens i Göteborg farniljerättsenhet, och den
15 december 1994 samrnanträffade utredningen med företrädare för
Stockholms söderkommuners socialförvaltningar familj erättsenheter.

Utredningens sekreterare deltog den 15 februari 1995 i en av
Socialstyrelsen i Stockholm anordnad hearing familjerådgivningom
och vårdnads- och umgängestvister i flerkulturella familjer.

Utredningen har den 22 1995 till Socialdepartementet avgivitmars
remissvar beträffande departementspromemorian Sekretess inom
enskild familjerâdgivning.

Utredningen har samrátt med 1993 års rättshjälpsutredning Ju
1993:08 och Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen- 93
S 1993:09. Utredningen har haft kontakteräven med Kvinnovålds-
kommissionen S 1993:11 beträffande frågan barns umgängeettom
med förälder misshandlat eller hotat barnets moder.en som

Barnombudsmannen har i skrivelse den 17 1995 tillen mars
Vårdnadstvistutredningen överlänmat synpunkter på hur FN:s
barnkonvention bör avspeglas i föräldrabalkens regler vårdnad ochom
umgänge.

Socialtjänstkommittén har i skrivelse den 7 april 1995 tillen
Vårdnadstvistutredningen framfört synpunkter på frågan kontakt-om

vid umgänge.person
Till utredningen har muntliga och skriftliga synpunkter lämnats på

reglerna vårdnad och från mycketumgänge antal enskildaettom stort
Synpunkter har också lämnats olika yrkesutövarepersoner. av som

kommer i kontakt med regelkomplexet, framför allt handläggare av
samarbetssamtal vid olika socialförvaltningar i landet.
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tillbakablickHistorisk2

föreoreglerati huvudsakoch barnföräldrarmellanFörhållandet var
de äktenskap-bestämmanderättmakt och överFadernsårs lag.1734

utomäktenskapliga barnengällde dedetstark. Närbarnenliga var
vårdamodernlandslag,Erikssonslandslagen Magnusenligtskulle,

tidvilket denförsta årendeunderunderhålla dessaoch tre somvar
handfaderntid skulleEfter dennabarn.ammade sittmodern ta om

föräldrarnaskulle bådaDäreftersju år.detbarnet till dess ansvaravar
barnethandmodernokänd fick dockfadernför vårdnaden. Var ta om

åren.förstaefter deäven tre
Även mellanförhållandetbestämmelsernaårs lagi 1734 omvar

pliktochhadeföräldrarnafå. Att rätttämligen attoch barnföräldrar
falletsåochi sakensansågs liggavårda barnen attnatur, var

vilkenangåendeinnehöllföreskrifter lageni deförutsattes avsom
vid bl.a.demförese"sig ochhosskulle ha barnenmakarna som

1734det iinnehåll fannsvårdnadensBeträffandeäktenskapsskillnad.
Attlagbestämmelser.i positivahämtaledningfögaårs lag att

handföräldrarnaföroch pliktinnefattade att tavårdnaden rätt omen
förutsatteuppenbart. Dettaemellertiddet attsörja förochbarnet var

ha detsåsombarneträttslig makt rättviss atthade överföräldrarna en
angåendeavgörandenträffavistelseort,desseller bestämmahos sig att

avgjordes frågorårs lagEnligt 1734tukta det.ochuppfostrandess att
äktenskapsskillnadeftersigbarnetskulle ha nära avvem somom

domstol.
bestämmelser-regleradesföräldrar och barnmellanFörhållandet av

densamband med1916-1920 itill årenända fram atti 1734 års lagna
skeddeSverige. Dettainfördes ibarnlagstiftningenegentligaförsta

äktenskapbarn i1917 ochäktenskapbarnlagarna utomomgenom
omfattandeandraskeddetidsperiod ävendennaUnder1920.
giftermåls-träddebl.a.familjerätten,den svenskaändringar en nyav

barnsreglerBarnlagstiftningenkraft år 1921.balk i omnoggrannagav
kategorierflyttade vissafaderskap,fastställelsebörd och avavom

regleradeutomäktenskapligatilläktenskapligafrånbarn samt
barnlagarnaGenomunderhållsskyldigheten. utomvårdnaden och om

vårdnad.infördes begreppeti äktenskapbarnäktenskap och om
användes föromvårdnad,ordetförkortningUttrycket, är avsom en

föräldramyndighet.föräldramakt ochordifrånkommaatt som
barnetförföräldrarnasi stället betonaskulle attLagstiftningen ansvar

dettaförhållanden. Genomunder goda ettskulle få togsväxa upp
sinaskyldigaföräldrar ägnauppfattningen ärförsta attattsteg mot
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barn den barnen behöver. Enligt barnlagstiftningen skulleomsorg som
frågor vårdnad och umgänge domstol.avgörasom av

Reglerna vårdnad barn och i lagen barnumgängeom om utomom
äktenskap och i lagen barn i äktenskap sammanfördes i för-om
äldrabalken trädde i kraft den 1 januari 1950. Föräldrabalkensom
innebar inte någon saklig ändring i förhållande till vad gälldesom
tidigare.

Föräldrabalkens regler vårdnad barn reformerades år 1973.om om
Reformen innebar frågan makarna bäratt skuld tillom vem av som
söndringen inte får tillmätas betydelse vid avgörandet demav vem av

efter skilsmässan skall få vårdnaden barnen. Genom reformensom om
likställdes föräldrarna det gällernär efterrätten särskild prövningatt
få vårdnaden barnen vilket innebar fädernas möjligheter fåattom att
vårdnaden sina barn stärktes i de fall föräldrarna inte gifta medärom
varandra.

Som led i avvecklingen den särregleringett gällt för barnav som
till föräldrar inte varit gifta med varandra utmönstrades år 1976som

lagen begreppen barn i äktenskap" "barn äktenskap".ur utomresp.
Som skäl till denna ändring det möjligen kunde dröja kvarattangavs

moralisk värdering vid den äldre terrninologin. föräldrabalkenIen
behölls den ordning innebär frågor vårdnad ochatt umgängesom om
skall domstol.avgöras Samma år, med ikraftträdande den l januariav
1977, infördes möjlighet för föräldrar, inte gifta medären som
varandra eller har skilt sig, efter prövning domstol fåattsom av

vårdnad sina barn.gemensam om
Ytterligare ändringar i föräldrabalkens regler vårdnad ochom

gjordes årumgänge 1983. Ett syftena med lagändringen attav var
stärka barnets rättsliga ställning. Lagändringen innebär bl.a. detatt
blev möjligt för makar särskilt domstolsbeslut efteratt utan en
skilsmässa vårdnadenutöva barnen. Vidare förenkladesgemensamt om
förfarandet i fall då ogifta föräldrar bor tillsammans med sinasom
barn vill vårdnad barnen. I de ändrade bestämmel-gemensam om

slogs också fast barnets vårdnadshavare har förattserna attansvar
barnets behov med denumgänge andra föräldern tillgodoses.av
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Gällande3 rätt

finns framför allt i 6 kap. för-vårdnad ochRegler umgängeom
lagstiftningen finns regler tvångs-På andra ställen iäldrabalken. om

vårdnad ochdomstols dom eller beslutverkställighet umgängeomav
rättegångsbestärmnelser.samt

grundläggande rättigheter.föräldrabalken vissahar enligtBarn
god fostran. skallomvårdnad, trygghet och BarntillDessa är rätt en

får inteoch ochmed aktning för sinbehandlas utsättasegenartperson
behandling.kränkande Upp-bestraffning ellerför kroppslig annan

betydelse vidrättigheter fårgrundlägganderäkningen barnetsav
domstolen bör välja denpå såvårdnad ochtvister sättumgänge attom

rättigheterna blirde angivnakan bäst främjalösning attantassom
tillgodosedda.

båda föräldrarnaunder vårdnadstår från födelsenbarnEtt omav
Är varandragifta medmed varandra. föräldrarna integiftadessa är

äktenskapföräldrarnavårdnadshavare. Ingårblir modern senareensam
vårdnadautomatisktfår de därigenommed varandra gemensam om

för barnet, kanföräldrarna vårdnadshavareendastbarnet. Om ären av
ingevårdnadföräldrarna få att gemensamengenomgemensam

vårdnadockså fåFöräldrarna kanansökan till domstolen. gemensam
anmälanefterSkattemyndighetenregistrering hos gemensamgenom

skallmed nämndensocialnämnden i sambandtillantingen att
Skattemyndigheten underfaderskapsbekräftelse eller tillgodkänna en

tidigaremeddelatsförordnande vårdnaden inte harförutsättning att om
svenska medborgare.ochoch föräldrarna barnet äratt

står barnetföräldrarna,äktenskapsskillnad mellandet tillDöms
intevårdnad,båda föräldrarnasdärefter underäven en avom

skall upplösas.vårdnadendenföräldrarna begär att gemensamma
någonföräldrarna och villvårdnad bådaStår underbarnet avav

skall domstolenskallvårdnaden längredem inte att gemensam,vara
förbästföräldrarna efter vadanförtro vårdnaden ärsomen av

denförälder har begärtdenbarnet. Om att gemensammasom
vårdnadfortsattsigskall upplösas intevårdnaden motsätter gemensam

bestå dettavårdnadenlåta den ärskall domstolen omgemensamma
domstolenäktenskapsskillnad kanmålbäst för Ibarnet. utanom

vårdnadvårdnaden sådan äryrkande upplösa den omgemensamma
oförenlig med barnets bästa.uppenbart

Är och vill denför barnetvårdnadshavareendast föräldrarnaen av
anförtro vårdnadenskall domstolenskall ändras,vårdnadenandra att

för barnet. Begärdetta bästeller hennehonom är avenom
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föräldrarna vårdnaden skall föräldrarnautövasatt ochgemensamtav
den andra inte sigmotsätter det skall domstolen förordna för-att

äldrarna fortsättningeni skall vårdnadenutöva gemensamt.
Om förälder brister i barnet på medförsättetten omsorgen om som

bestående fara för barnets hälsa eller utveckling skall domstolen frånta
den försumliga föräldern vårdnaden. Detta kan bli fallet barnetnär
tagits hand med stöd lagen med särskilda bestämmelserom av om
vård LVU. Har barn stadigvarande vårdats och fostratsettav unga
i enskilt hem föräldrahemmet s.k. fosterhemän ochett annat ärett- -
det uppenbart bäst för barnet det rådande förhållandet får beståatt
skall domstolen fosterföräldrarna särskilt förordnadeutse att som
vårdnadshavare vårdnaden barnet.utöva En särskild regelom om
förordnande vårdnadshavare finns också i händelse den ellerav av ena
båda föräldrarnas död.

När domstolen skall frågor vårdnad skall domstolensavgöra om
ställningstagande ske bakgrund vad bäst för barnet.ärmot av som

ÅkeSom Saldeen anför i boken Barn och föräldrar Uppsala 1995 är
det s. inte lätt70 rättspraxis vaska fram helt entydiga linjer föratt ur
bedömningen vårdnadstvister och bedömningen kompliceras attav av
frågan vad förenligt med barnets bästa måste byggaär mestom som
på för framtiden, vilket aktualiserar inte bara be-en prognos en
dömning de aktuella förhållandena sannolikheten förävenutan attav
dessa förhållanden inte kommer ändras inom överskådlig tid.att

Högsta domstolen har i tidigare praxis många gånger och särskilt
det gäller små barn antagit modern lämpligarenär vård-äratt som

nadshavare fadern. Modern har emellertid inte tillerkänts någotän
legalt företräde vårdnadshavare. Något företräde för modernsom som
vårdnadshavare finns inte i Högsta domstolens praxis. Högstasenare
domstolen uttalade i rättsfallet NJA 1989 335 föräldra-"FBzsatts.
balkens bestämmelser vårdnad och bygger påumgängeom upp-
fattningen barn har behov goda och relationer med bäggenäraatt av
föräldrarna. Bestämmelserna innebär också ingen föräldrarnaatt av
grund sitt kön lämpad vårdnadshavare denär andra.änav mera som
Behovet kontakt föräldrarnamed kan självfallet variera underav
aren".

omständighetEn enligt föräldrabalken och Högsta domstolenssom
praxis avgörande betydelse vid domstolens ställningstagande tillär av
frågan föräldrarna skall tillerkännas vårdnaden, ärom vem av som

dem bäst kan främja ochnära umgängeantas ett gottvem av som
mellan barnet och den andra föräldern, NJA 1986 338, NJAse s.
1989 och335 NJA 1992 666. De nämnda rättsfallen behandlars. s. nu
också den omständigheten bör undvika flytta frånbarnatt att ettman
dess invanda miljö. Ytterligare rättsfall berör betydelsenett attsom av

barn inte flyttas från den miljö det vistats i under lång tid ärett som
NJA 1992 93.s.
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och uttömmande redogörelse för rättspraxis iFör närmareen mer
Åkeutredningen till Saldeensmål vårdnad och hänvisarumgängeom

den nämnda boken 70 t och till Svenskframställning i s.ovan
Beckman Höglund.familjerättspraxis Nils och Olleav
består till dess fyller år ellerVårdnaden barn barnetett artonom

dessförinnan ingår äktenskap.
förhållandenhar för barnets personligaVårdnadshavaren ett ansvar

godbehov omvårdnad, trygghet ochoch skall till barnetsatt av ense
vårdnadshavare förfostran blir tillgodosedda. Barnets även attsvarar

till ålder,tillsyn behövs med hänsyn dessbarnet får den ut-som
skallövriga omständigheter. Vårdnadshavaren bevakaveckling och att

hindratillfredsställande försörjning och utbildning. Förbarnet får att
vårdnadshavaren tillskada för någon skallbarnet orsakaratt seannan

åtgärder vidtas.uppsikt eller andra lämpligabarnet står under attatt
frågoroch skyldighet bestämma iVårdnadshavaren har rörrätt att som

vårdnadbarnet står underpersonliga angelägenheter. Ombarnets av
ochprincip sina skyldigheterskall de itvå vårdnadshavare utöva

tillsammans.rättigheter barnetgentemot
vårdnadshava-umgås med förälder inteharBarnet ärrätt att somen

vårdnadsha-särskilt Barnetsnågon står barneteller nära.annan somre
behov med dessaför barnetshar umgängeattett avansvarvare

skyldigtillgodoses. Vårdnadshavarenmöjligtså långt ärsompersoner
kan främjarörande barnetsådan upplysningarlämnaatt um-som

skäl talar däremot.förutsättning inte särskildaunderdettagänget, att
begärsvårdnadshavare detsig barnetsMotsätter umgänge av ensom

på begäranskall domstolenvårdnadshavareförälder inte är avsom
bäst förumgängesfrågan efter vadbesluta iden föräldern ärsom

vårdnadstvist skall bestämmadomstolen ibarnet. När avvemen
frågan barnetsvårdnaden skallskall tillerkännasföräldrarna omsom

framträdandesärskiltföräldrarnakontakt med bådabehov engesav
Domstolen skall denvårdnadshavare. avgörvid valet närplats enav

medi sambandför barnetbeakta riskenfråga umgänge attom
ellerkvarhållsolovligen bortförs ellerförutsätts övergrepp,umgänget

far illa.annars
vårdnad ochdomstolsprövning frågordet krävs umgängeNär omav

väckerförälderfrågor antingensådanaanhängiggörs attgenom en
föräldrarnaandra eller,talan den är överens,mot engenomom

ansökan.gemensam
innebärindispositiva vilketvårdnad ochMål umgänge är attom

blirvårdnad ochtill frågordomstolen skall umgängeatt omse
vadfall prövningskall i varjetillbörligt utredda och göra somaven

bäst för barnet.är
uppdra social-får domstolenvårdnad ochmålI umgängeom

anordnaintressei barnetsnågotnämnden eller annat attorgan
mellan föräldrarna.syfte nå enighetsarnarbetssamtal i att
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domstolenInnan mål vårdnad eller skallavgör umgängeett om
socialnämnden tillfälle lämna upplysningar. det behövsOmattges
ytterligare utredning kan domstolen inhämta vårdnadsutredning frånen
socialnämnden.

Barnet får höras inför domstolen särskilda skäl förtalar det ochom
det uppenbart barnet inte kan skada höras.är Dennaatt ta attav
möjlighet tillämpas synnerligen restriktivt domstolarna. Barnetsav
vilja får i allmänhet komma fram vârdnadsutredning.genom en

mål vårdnad ellerI kan domstolen, för tiden tillumgängeett om
dess frågan har avgjorts dom eller beslut haratt ettgenom en som
vunnit laga kraft interimistiskt, besluta vårdnad eller umgänge.om
Står barnet under vårdnad båda föräldrarna får domstolen i ställetav
besluta barnet skall bo tillsammans med.vem

Särskilda regler verkställighet domstols dom eller beslutom av
rörande vårdnad och finns i 21 kap. föräldrabalken.umgänge
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Utredningens överväganden4

förslagoch

utredningensförutgångspunkterAllmänna4.1

överväganden

boende ochvårdnad,utgångspunkt för lagstiftningenväsentligEn om
detså utformatregelsystemet skallbörumgänge attatt varavara

vårdnad sina barn i deför föräldrar hamöjliggör att omgemensam
vårdnadsform. skalldenna Detsärskilda skäl inte talarfall några mot

individuella förhållanden.beakta olikaförockså finnas attutrymme
barn kan inteenskilt fall bäst förvad iBedömningen är ettettsomav

omständigheternabli beroendeschablonmässigt måstegöras utan av
rättstillämpandedeLagstiftningen måste därfördet fallet.i just ge

in-beakta olikaspelrum så de kantillräckligtmyndigheterna att
behovetuppnå lösningförhållanden ochdividuella motsom svararen

träffamöjlighet självabör också hafallet. Föräldrardet enskildai att
väcka talanbehövaochvårdnad, boendeavtal umgänge utan attom

domstol.vid
efter vadskallboende ochvårdnad, avgörasFrågor umgängeom
bamkon-slagits fast i FN:sprincip harför barnet. Dennabästärsom
i främstabästa skall kommabarnetsvention. artikel 3I sägs att

gäller åtgärderprincipbarn. Dennavid alla åtgärder rörrummet som
artikelnTillämpningenoffentliga ärbl.a.vidtas enavorgan.avsom

fråga hurgradi höglagstiftningsfråga det ävenär omenmen
huvudhandlandepraktisktlagstiftningen används över taget.samt

rörandevid avgörandenutgångspunktenskallbarnets bästaAtt vara
barnetsinnebär bl.a.föräldrabalken. Dettaframgår 6 kap.barn attav

Vårdnadenframför sinaprioritera barnets behovmåsteföräldrar egna.
och får intemellan föräldrarmed rättvisabarnet har inte göraattom

bestraffning för hur makarnaellerkompensationbelöning,utgöra
olika perioder i barnetsstår undervarandra. Föräldrarnabetett sig mot

måstebehov. Deoch fyller olikabarnet olikautveckling nära
bådasamhörighet med demlojalitet ochkännerrespektera barnetatt
väljainte behövaskallkonflikt med varandra. Barnetde iäräven om

med separationkonflikt i sambandföräldrarnasoch isida ta ansvar
föräldrarnasokunnigtheller lämnasskall inteeller skilsmässa, ommen

harföräldrarnaföräldrarbehöver bägge sinabarn även närbeslut. Ett
individuelltkonfliktfritt ochregelbundet,behöverBarnet ettseparerat.

med.tillsammansdet inte borden föräldermedumgängeanpassat som
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Behovet tillgodoses bästumgänge barnet får träffa föräldrarnaav om
ofta och i vardagssituationer.

För barnets bästa det viktigt vårdnadstvisterär medatt avgörs
minsta möjliga tidsutdrälct. Tidsaspekten innebär vid beslutatt om
vårdnad och måste hänsyn tillumgänge barns tidsupplevelse. Oftatas
kan konventionella umgängesintervaller fel från det lilla barnetsvara
utgångspunkt. Det kan för lång tid mellan umgängestillfällena,vara

kan för begränsat förumgänget trygghet och kontakt skallattvara
kunna byggas mellan barnet och föräldern och många gånger ärupp

för lång tid ifrån den föräldersommarumgänge barnetett boratt vara
tillsammans med.

Utredningens förslag syftar till i barnets intresse underlättaatt - -
för föräldrarna uppnå samförståndslösningar. Vidare målsätt-att är
ningen stärka den vårdnaden och regleratt gemensamma genom om
boende och åstadkomma dennaumgänge vårdnadsfonn tillämpasatt
i utsträckning förstörre närvarande. Förslagen förbättraän attavser
barnets möjligheter till frekvent och kontakt med dennära ävenen
förälder det inte sammanbor med. En målsättning är attsom annan
stimulera den förälder barnet inte bor tillsammans med attsom
upprätthålla kontakten och umgås med barnet delta i församt att
barnet viktiga och för framtiddess avgörande beslut. Genom att
föräldrar får möjlighet träffa avtal vårdnad, boende ochatt om

efter godkännande socialnänmden,umgänge gäller påsom, av samma
avgörande domstol,sätt bör antalet mål i domstol minska.ettsom av

dettaI avsnitt- Utredningens överväganden och förslag redovisar-
utredningen dels utvärdering samarbetssarntalen, dels sina över-en av
väganden och förslag i de övriga frågor utredningen behandlar.som

Vissa statistiska uppgifter

Familjen och familjebildningen har under de årtiondenasenaste
genomgått förändringar. I dag det lika vanligtär levastora att
tillsammans gifta ogifta. Hälften alla barn föds i Sverigesom av som
har ogifta föräldrar. Under år 1991 46 000 barn ca 26 000var ca
familjer med deras föräldrar separerade; 39 000 barn följdeattom
med och 7 000 barn med Det ökning medär 17mamman pappan. en

från år 1986 då 39 000 barn upplevde deras föräldrarprocent att
separerade. Fortsätter separationerna öka i takt kommer 42att samma

alla barn föds i dag, innan de fyller år,18procent attav som vara
med föräldrarna Risken för föräldrarna skallatt attom separerar.

beroende bl.a. föräldrarna gifta ellerär inte.är Förseparera av om
barn bor med sina ursprungliga, med varandra gifta, föräldrar ärsom

Årrisken minst. 1991 hade samboföräldrar med barn gångertreca
högre separationsfrekvens gifta med barn och risken föräldrarnaän att
skall barnet Invandrarbarn ellerär större är.separera yngre en-
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föräldrarna kommer från land Sverige löperbåda allmäntänett annat -
risk svenska barn deras föräldrar Statistis-större än attsett separerar.

centralbyråns publikation familjeförhållandenka SCB Barnens år
barnCa 450 000 barn drygt 20 alla under 18 år1990. procent av- -

tillsammans med bara den föräldern. 85bodde 1992-93 Caena pro-
barnen bodde hos modern. SCB:s UndersökningarAvcent avav

framgår,Levnadsförhållanden det gäller barns kontakt med dennär
föräldern 1992-93, barn har idag kontaktfrånvarande änatt mer

förälder de inte bor tillsammans med Välfärds-tidigare med den
Enligt blivitbulletinen 2:1995. SCB:s undersökningar har det

träffa den andra föräldern varje vecka det vidvanligare änatt var
undersökning 1984-85. Bland barn i 10-12 årsmotsvarande som var

träffade den andra föräldernåldern hade andelenäven som varannan
kontakt allspåtagligt. Andelen barn inte hade någonvecka ökat som

hade minskat från 28 till 16med den andra föräldern procent procent.
någon kontakt i lite 50Orsaken till de inte hade än procentatt var mer

död eller fadern okänd.fallen föräldernatt varav
undersökningaråren 1989 och 1992 gjortSCB har 1983, som

vid landetsdomar/beslut vårdnad barnomfattar alla rörsom om
Undersökningarna har delats med avseendetingsrätter. omupp

eller inte. undersökningenföräldrarna har varit gifta med varandra Av
framgår, det i de fallVårdnad och underhåll 1992för år 1992 att

gifta med varandra, avkunnades 12 418föräldrarna tidigare varit
barnen blev detavsåg 21 615 barn. För 79domar procent avsom

vårdnaden 19vårdnad, medan modern fick procent avomgemensam
föräldrar där det inte förekomfadern 2 Förbarnen och procent.om

barnavsåg 20 354tidigare vårdnadsdom 11 573 domarnågon som --
barnen medan modernvårdnaden 82blev procentgemensam om ca av

barnen och fadern 1vårdnad 17fick procent pro-caensam om ca av
År varit giftabeträffande föräldrar tidigare1989 avgjordes,cent. som

vårdnadsdom,det förekom någon tidigaremed varandra och där inte
blev591 barn. 76 barnen10 380 mål avsåg 17 För procent avsom

fick vårdnad 22vårdnaden medan modern om pro-ensamgemensam
År 1992 bodde såvitt debarnen och fadern 2 procent.cent avserav -

vårdnad domstol 91där föräldrarna väckt talan ibarn procent avom -
fadern.huvudsakligen hos modern och 9 hos Motsva-barnen procent

hoshos modern och 10rande siffra år 1989 90 procentprocentvar
finns regionalaundersökningarna framgår också detfadern. Av att

vårdnadenvilken omfattning fadern tillerkännsskillnader beträffande i
barnen.om
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4.2 Samarbetssamtal

4.2.1 Utvärdering samarbetssamtalenav

Utredningens bedömning: samarbetssamtal bra instrumentär ett
för lösa vårdnadskontlikter. Det förebyggandeär åtgärdatt en

utnyttjas många föräldrar i samband med tvistsom av en om
vårdnad och Samtalen har lett tillumgänge. föräldrar i alltatt

utsträckning kommerstörre Ju tidigare samtalen kommeröverens.
till stånd desto föräldrarnas möjligheter nåstörre är över-att en
enskommelse. Samarbetssamtalen samhällsekonomisktär lönsam-

tillgänglighetenFör och samarbetssamtalens kvalitet skallattma.
öka bör vissa åtgärder vidtas, bl.a. infonnationsåtgärder och
metodutveckling. börDetta ankomma på Socialstyrelsen.

Inledning

Utredningen har undersökt hur bestämmelserna samarbetssamtalom
tillämpas i praktiken. Undersökningen har inriktats särskilt på frågan

sarnarbetssamtalen har blivit det instrument för lösa vårdnads-attom
konflikter lagstiftaren hoppades på.som

Underlag för utvärderingen

skaffaFör underlag för utvärderingen har utredningen intervjuatatt
tingsrättsdomare, advokater och handläggare samarbetssamtal vidav
socialförvaltningar bil. 9-11. syfteI anordnade utredningensamma
den 20 oktober 1994 hearing bil. 8. Vidare har Socialstyrelsen påen
uppdrag och i samråd med utredningen utfört utvärderingav en av
Samarbetssamtalen vilken i En utvärderingpresenteras rapporten av
samarbetssamtal 1993 bil. 13. Utvärderingen baseras pâ enkät tillen

statistiskt urval på kommuner.79 Resultatet enkäten harett av genom
statistisk bearbetning uppräknats till nationell nivå. Socialstyrelsen har
också gjort samhällsekonomisk bedömning Samarbetssamtalenen av
och redovisat denna i Samarbetssamtal samhälls-rapporten ettur
ekonomiskt perspektiv bil. 13.

Som referensmaterial har utredningen bl.a. samarbetssamtalanvänt
vid vårdnads- och umgängestvister Socialstyrelsen redovisar 1988: 17
och Familjerådgivning samarbetssamtal SoS-rapport 1989:10 i-
vilka Socialstyrelsen redovisade utvärdering samarbetssarntalenen av
år 1986 Lönar sig samarbetssamtal samhällsekonomisk studiesamt en
SoS-rapport 1989:11, i vilken Socialstyrelsen och Riksrevisionsver-
ket gjorde ekonomisk utvärdering Samarbetssamtalen.en av
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Vad samarbetssamtalär

Alltsedan samarbetssamtalet introducerades i början 1970-talet harav
samarbetssamtal definierats i olika sammanhang se bil. 13. Socialsty-
relsens definition år 1995 lyder.

samarbetssamtal strukturerade samtal med föräldrarär som
sambandi med eller efter separation oeniga hur deär om

skall lösa frågor kring vårdnad och Syftet medumgänge.
samtalet hjälpa föräldrarna överenskommelserär göraatt att
kring barnet. Denna överenskommelse skall hänsyn tillta
barnets behov och eventuella önskemål. Barnet skall i den
form lämplig också ha möjlighet själv kommaär attsom en
till tals.

Föräldrarna skall ha möjlighet välja de villatt attom sam-
arbetssamtalen skall genomföras med familjerådgivnings-
sekretess eller socialtjänstsekretess.

Samtalsledarna skall ha för uppgiften adekvat erfaren-en
handledning.het och utbildning och kontinuerlig

Samarbetssamtalets utveckling

början 1970-talet introduceradeI socialtjänsten samarbetssamtalav
metod lösa vârdnads- och umgängestvister. Samtalenattsom en

användes för försöka hjälpa föräldrar själva för barnenatt att ta ansvar
efter föräldrarnas separation och inte skjuta beslutet på myndig-över

ochheter domstolar.
Socialstyrelsen publicerade år 1979 "Mamma,rapporten pappa

eller båda" Socialstyrelsen redovisar 1979:8. redovisadesI rapporten
resultatet enkät till bl.a. kommuner17 vårdnadsutredningarav en om
under år 1977. Resultatet enkäten visade samtalattav gemensamma

föräldrar förekom flestamed i de dessa kommuner. Målet medav
samtalen, vilka förekom inom för vårdnadsutredningen, attramen var
få föräldrar att enas.

Utredningen barnens föreslog i betänkandet Barnets 2rätt rättom
föräldraansvarOm SOU 1979:63 95 f föräldrarattm.m. s. som

tvistar vid domstol vårdnad och borde erbjudas hjälpumgängeom av
förkommunen bearbeta sin konflikt och för beslutatt ta ettansvar
alla inblandade. Utredningen ansåg det i princip bordeattsom gagnar

obligatoriskt för kommunerna erbjuda samarbetssamtal ochatt attvara
remiss från domstol med begäran yttrande skulle utgångs-om vara
punkt för erbjuda samarbetssamtal. Först samarbetssamtal inteatt om
resulterade i någon överenskommelse skulle vårdnadsutredningen
verkställas. Enligt utredningen föräldrarborde skilsmässo-även vars
konflikt inte dragits inför domstol få möjlighet till samarbetssamtal.
Utredningen betonade vikten samtalsledarnakompetens hos ochav
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borde det två samtalsledare vid varje samtal.enligt utredningen vara
bygga frivilligsamarbetssamtal skulle enligt utredningen på med-

föräldrarnas sida och samtalen skulle strukturerade,verkan från vara
och planerade genomföras i serie. Utredningenkoncentrerade samt en

samarbetssamtal i första hand skulle instrument föransåg att ettvara
samråd för beslut vårdnadoch iföräldrar att gemensamt ta ansvar om

i sammanhangetbehov få sina känsloroch Barnsumgänge. att
Samarbetssamtalet bordeborde tillgodosesbearbetade sätt.annat

få viss tid i anspråk det måste avbrytasenligt utredningen ta men om
verkade gagnlöst.det

vårdnad ochpropositionen prop.I umgänge m.m.om
f förslaget i betänkandetredovisades s. 46 Barnets1981/82: 168 att

positivt mottagandeföräldraansvar fått mycket2 Omrätt ettm.m.
remissbehandlingen. Enligt propositionen borde kommunernaunder

erbjuda föräldrar samarbetssamtal.åläggas skyldighetinte atten
vilken takt samarbetssamtalborde själva iKommunerna avgöra

propositionen bli mindreinföras. På sikt torde det enligtskulle
samarbetssamtal med utredningarmedkostsamt för kommunerna än

och på handläggandepåfrestning på föräldrarinnebär storensom
sker så tidigtVärdet samarbetssamtalsocialtjänstemän. att somav

domstolföräldrarna vänder sig tillmöjligt redan innan poängtera---
samtalsledarnas uppgiftanfördes detpropositionendes. I är attatt

situation då det nåttfår med och påverka sinbarnetbevaka att vara
och ålder.tillräcklig mognad

.
betänkandet Ombarnens diskuterade iUtredningen ävenrättom

SOU 1987:7 fråganvårdnadstvister talerätt för barnbarn i m.m.-
betonade 155 f värdetsamarbetssamtal. Utredningen, s. avsomom

bordeanförde huvudregelnsamförståndslösningar, attatt vara
vårdnadsfrågansamarbetssamtal redan innanföräldrar försök medgör

bygga påSamtalen borde enligt utredningenvid domstol.aktualiseras
meningsfullt tvinga föräldraransågsfrivillighet eftersom det inte att

anledning framhållafanns det allsamarbete. Enligt utredningentill att
sig för motiverabiträdena kanroll de juridiskaden atttasom

detutredningens meningtill samarbetssamtal. Enligtföräldrarna är
skalluppgift så primärtuppfattar sin hanbiträdet inteangeläget attatt

stället bordefår vårdnaden barnet. Ihans klienttill justatt omse
tvisten får lösningutredningenbiträdet enligt sträva attmot somen

både barnets ochi det långa loppetlinje med vadligger i gagnarsom
försöka förmå sin klientbiträdet borde såledesintressen;föräldrarnas

samförståndslösning.medverka tillatt en
vidSamarbetssamtalredovisade iSocialstyrelsen rapporten

redovisar 1988:17umgängestvister Socialstyrelsenvårdnads- och
förhållanden år 1986.angåendeenkät till kommunernaresultatet av en

användes i minst 217samarbetssamtalframgårAv rapporten att av
lyckosamsamarbetssamtalmetoden medkommuner,landets att var
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och det bra metod hålla vårdnads- ochatt umgängestvistenattvar en
från domstol samtalen samhällsekonomiskt lönsamma.samt att var

Den 1 1991 prop. 1990/91:8, bet. 1990/91:LU13 träddemars
ändringar i föräldrabalken och socialtjänstlagen i kraft innebär attsom
föräldrar tvistar vårdnad eller kan erbjudasumgängesom om sam-
arbetssamtal under sakkunnig ledning och kommunen skyldigäratt att
tillhandahålla dessa samtal.

Sammanfattande redovisning resultatenav

Samarbetssamtalens omfattning

I samtliga kommuner bedriver samarbetssamtal. Detstort sett är
dubbelt så vanligt med samarbetssamtal i mindre och medelstora
kommuner i storstäderna.som

Under år 1993 genomfördes i hela landet 6 600 samarbetssamtal.ca
Det fördubbling sedan årär än 1986, då drygt 2 700mer en sam-
arbetssamtal genomfördes. Med utgångspunkt i uppgifter folk- ochur
bostadsräkningen antalet familjer separerade år 1990 kan detom som

ungefär 25 alla föräldrar separerade år 1993antas att procent av som
hade kontakt med socialtjänsten i samband med skilsmässa eller
separation.

Samarbetssamtal före tvist i domstol

Knappt 85 ca 5 400 samtliga samarbetssamtal år 1993procent av
ägde innan talan vårdnad eller hade aktualiserats iumgängerum om

Årdomstol. Motsvarande siffra år 1986 70 ca 800.1procentvar ca
1993 ledde 80 dessa samarbetssamtal till överens-procentca av en

Ävenkommelse mellan föräldrarna barnen. år 1986 kom för-om
äldrarna till överenskommelse i 80 fallen.närmare procenten av

Det någon eller båda föräldrarna aktualiserarär samtalenav som
kontakt med socialförvaltningen. Skillnaderna mellanatt tagenom

kommunerna och vid jämförelseär antalet samarbetssamtalstora en av
invånare det gånger så vanligt föräldrarnaär nämnare gårtre attper

i samarbetssamtal i små och medelstora kommuner i storstäderna.som

Samarbetssamtal efter frånremiss domstol

Av det totala antalet samarbetssamtal år 1993 remitterades drygt 15

ca 1 100 domstol till socialtjänsten. Motsvarande siffraprocent av
år 1986 ungefär 30 drygt 800. I de samarbetssamtalprocentvar som

år 1993 ägde efter frånremiss domstol kom drygt 50 procentrum av
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år 56siffra 1986till överenskommelse. Dennaföräldrarna cavaren
tillföräldrar gick direkt domstoldet då vanligare attprocent, men var

Årsamarbetssamtal. 1993 redovisadesremitterades tilldärifrånoch
domstolentill på grundsamarbetssamtalenhälften 500knappt ca av

överenskommelse barnen. Avinte hade nåttföräldrarnaatt omenav
efter mindre 2samtal till domstolenredovisades 170dessa änca

80 återsäntshade sammanlagt4 månadermånader. Inom procentca
domstolen.till

Vårdnadsutredningar

000 vårdnads-landet knappt 2förordnades i helaår 1993Under om
vårdnads- ochingårdessaumgängesutredningar. Ioch även um-

före år 1993.aktualiseradesgängestvister som

Samtalsledarna, m.m.

socionomer ellersamtalsledarefâ undantag allanågraMed endast är
finnskommunerna40utbildning. Ihar likvärdig nästan procent av

vidareutbildning. kommunernaInomhar längresamtalsledare som en
handledning fårmetodikfrågor. Genomi bl.a.ofta utbildningsker

innehålls-såvälstöd arbetet,kontinuerligt råd ochsarntalsledarna om
metodmässigt.mässigt som

i deoch dettvâ samtalsledare,träffar föräldrarna ärfallde flestaI
samtalsledare.två kvinnligaflesta fallallra

hand-samarbetssamtalenstorlekkommunens avgörDet är varsom
blandinordnadesamarbetssamtalenkommunernaläggs. de ärI större

de mindrefamiljerättsenhet. Ifamiljerättsärenden underandra en
socialsekreterare inomsamarbetssamtalenhandläggskommunerna av

med andra socialaockså arbetarfamiljeomsorgenindivid- och som
ärenden.

väntetidenhur långsamarbetssamtal kankvalitetsmåttEtt vara
socialför-tillsamarbetssamtalframställning görsfrån detär att omen

År förväntetiden1993påbörjas.samtaletvaltningen till dess att var
domstol högstfrånefter remisssåväl remisssamarbetssamtal utan som

kommunerna.veckor i 803 procent av

samarbetssamtaleniBarnen

imed barnenunder år 1993samtaladeträffade ochSamtalsledarna ca
samarbetssamtalen.15 procent av
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Samarbetssamtal inom familjerádgivningen

Efter familjerådgivningens kommunalisering den 1 januari 1995 har
samarbetssamtalen i några kommuner samordnats med denna verksam-
het. Redan tidigare förekom samarbetssamtal utfördes inomatt
familjerådgivningen.

Separationer flerkulturellai familjer

I 12 samarbetssamtalen år 1993 hadeprocent eller bådaca av en
föräldrarna kulturell tillhörighet, och separationerna ien annan
flerkulturella familjer ökar i andra familjer.än Mycket talar förmer

samarbetssamtal med dessa familjer skulle fleratt devara om
kontaktade socialtjänsten i utsträckning andra familjer.samma som
Många kommuner har svårigheter anordna samarbetssamtal medatt
flerkulturella familjer och många samtalsledare tycker de saknaratt
kunskaper och metoder för dessa samarbetssamtal.

Uppföljning

flestaDe kommuner dokumenterar samarbetssamtalen så de gåratt att
följa på kort sikt, dvs. det går hur många föräldraratt attupp se som
kommer Däremot detöverens. endast några fåär kommuner harsom
kännedom effekten samarbetssamtalen lång sikt. Någraom av
kommuner, i vilka de flesta föräldrar kommer arbetar aktivtöverens,
med följa ärendena, och detta viktig del arbetet.att upp ser som en av

Samhällsekonomisk analys

Av promemorian Samarbetssamtal samhällsekonomiskt perspek-ettur
tiv framgår samarbetssamtal samhällsekonomisktär lönsamma.att Om
hänsyn enbart till effekter direkt kan värderas i ekonomiskatas som

innebär varje remissärende slutar i föräldrarnatenner attsom enas en
vinst på 20 000 kr dornstolsförhandling undviks. Detattca genom en
bör anmärkas kostnaderna för hantering vid domstol innefattaratt
kostnader för vårdnadsutredning och huvudförhandling med nånmd.

Utöver de kvantitativa effekterna tillkommer antal kvalitati-även ett
effekter; inverkan på barns och föräldrars hälsa vidt.ex. separatio-va

Om hänsyn till de kvalitativaäven och andra icke kvantiñer-tasner.
bara effekter, ökar således den samhällsekonomiska lönsamheten
ytterligare.
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samarbetssamtalenuppfattningFöräldrarnas om

Socialstyrelsens försorg utförtsintervjuundersökning harEn genom
eftersamarbetssamtalalla deltagit ikvinnorochmed sju män somsex

det inteintervjuade så begränsatAntaletdomstol.remiss från är att
materialet.några slutsatsergår draatt av

blanduppfattningenallmännaintervjuer denutredningensVid var
föräldrarsamarbetssamtal de flestahandläggareochadvokater attav -

fåsocialförvaltningen förkontakt medsjälvafall dei atttarvart som
samarbetssamtalen.nöjda medhjälp är-

bedömningUtredningens

förebyggande åtgärdsamarbetssamtalvisar ärUtvärderingen att en
samband mediföräldrarutsträckningi ökadutnyttjas enavsom

tvistandra falli närskilsmässaseparation eller även omenmenen
för-tillSamtalen har lettförekommer.vårdnad och attumgänge

vårdnadfrågorikommeromfattningallt överensäldrarna i större om
domstolsförfarande harföresamarbetssamtalSärskiltoch umgänge.

framkommitharresursåtgäng. Detmed litenresultat attbragett ett
socialtjänstenmedkontaktintesammanhangi andraföräldrar tarsom

ochbehöver råddeellertvist barnenhar närdedetgör när omen
skilsmässa.separation ellermedsambandstöd i enen
fördelade landet. Detemellertid ojämnt överSamarbetssamtalen är

samarbetssamtalhar flestmedelstora kommunernasmå ochdeär som
kantill dettaförklaringtroliginvånare. Enantaletförhållande tilli

informationsspridning. Iunderlättartill servicenärhetenattvara
troligenspridssamarbetssamtalenkvalitetmed högkommuner

in-viktigtsjälva. Detföräldrarna ärdessa attkunskapen avom
samarbetssamtal.få hjälpmöjlighetenspridsformation att genomom

dennainformationspridafå i uppdragbörSocialstyrelsen att om
möjlighet.

Även resultat,domstolfrånremisssamarbetssamtal efter gottger
stadiumdettasamarbetssamtalperspektivet.kortai detåtminstone

initiativ. Detgår pâföräldrarnatidnågot längredock än när egettar
överenskommelse. Avtillframför kommasamtalbehövs flera att en

sarnarbets-domstol tillfrånremitterades1993årföräldrarde som
desamarbetssamtal innanitidigare gått33samtal hade procentca

oklart hurDetamnärkningsvärt. ärdomstol vilket stortillkom är
i samarbets-gåMotivationeni dennaenandefrekvensen attär grupp.

misslyckatsredanföräldrarmindre hostroligtvissamtal är ensom
gång.

svårareremissärendena i dag änärframkommitvidareharDet att
sexuellaanklagelser övergrepp,oftareförekommertidigare. Det om

föräldrarnabådaellerärenden hari mångaochmisshandel enm.m.,
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kulturell bakgrund. Dessa förhållanden talar fören annan vissen
återhållsamhet med förordna samarbetssamtal.att En sådanom
försiktighet rekommenderades i propositionen Vårdnad och umgänge
prop. 1990/91:8 30. Om inga särskilda skäl framkommer börs.
domstolen i allmänhet inte förordna samtal i dessa situationer. Denom
ytterligare tidsutdräkt det blir fråga i de fall föräldrarna inteom
förmår komma till överenskommelse innebär för barnet förlängden en
tid ovisshet mitt i föräldrarnas konflikt. För barnens skull detav är
viktigt vårdnadsprocessen inte föratt lång tid. Barnpsykiaterntar
Torgny Gustavsson, bil. 15, anför barns kräverrätt tvistenattse att

med minsta möjligaavgörs tidsutdräkt och det kan såatt rent av vara
den minst dåliga lösningenatt gårär åstadkommaatten som nu

med flera fördelar måstegentemot få anstå. Det därförären som
viktigt samarbetssamtal inte tillåts fortsättaatt hoppet för-attom
äldrarna skall nå överenskommelse liten. Iär propositionenen
Vårdnad och prop.umgänge 1990/9l:8 uttalades s. 65 att ett
samarbetssamtal bör klaras inom fyra månader. Detta hade år 1993av
skett i 80 fallen.procent av

Det ökade utbudet och användningen samarbetssamtal harav
medfört antalet vårdnads- elleratt umgängesutredningar har minskat.
Det har dock inte från publicerad statistik kunna detutrönas om
ökande antalet samarbetssamtal inverkat på familjemålen så antaletatt
tvistiga mål minskat. dettaI sammanhang kan också antaletnoteras att
vårdnadsutredningar det året ökat i flera kommuner, främstsenaste i

kommunerstörre med del invandrare. Detta förhållandestor måsteen
följas och denna trend blir bestående måste anledningennoga om

analyseras.
I flertalet kommuner bedrivs samarbetssarntalen kompetentav

personal med adekvat utbildning och med i allmänhet lång erfarenhet
och motivation för arbetsuppgiften. Kommunerna på personalsatsar att

arbetar med samarbetssamtal skall ha ändamålsenlig utbildning,som
och i utsträckning till den personalstor bedriverser att som sam-
arbetssamtal får adekvat handledning. Det angeläget kompeten-är att

kan vidmakthållas så samtalen fortsättningsvisäven kansen att
bedrivas med goda resultat hittills. Kommunerna börsamma som
därför arbeta vidare på stärka kompetensen.att

För upprätthålla kompetensen behövsatt inte bara utbildning utan
möjlighetäven praktisera samarbetssamtalatt med viss regel-en

bundenhet. Det svårt för småär kommuner enbart har något ellersom
några få samarbetssamtal under år upprätthålla sådanett att en
kompetens. I Norge rekommenderas de skall fungeraatt som som
medlare bör ha minst tio medlingar året. Former för samarbeteom
bör utvecklas mellan mindre kommuner där samarbetssamtal är mer
sällan förekommande. I detta sammanhang bör beaktas denäven
kompetens familjerådgivningen besitter det gäller behandlingnärsom

konflikter i parrelationer se vidare nedan. Ett exempel påav
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Kalixbedrivs mellandetmellan kommunersamarbete är som
Övertorneå ochkommunochHaparanda kommunkommun, som

Haparandaförordnassamarbetssamtalsamtligainnebär att avsom
i Kalix kommun.farniljerädgivningenutförstingsrätt av

vilketsamtalsledaretvåsamarbetssarntaletfall ledsflertaletI av
Öberg,och GunnarBentefamiljeterapeuternarekommenderats somav

Socialstyrel-kvinna, ochochdet börbetonade att avman envara en
1985:2. Bådaochråd Vårdnad umgängeallmännai desssen

vilket intealltid kvinnor äremellertidsarntalsledarna nästanär
desituation där ärsvårtharMångaidealiskt. män att acceptera en

två kvinnor. Detytterligare ärochhustrun/sambonmedensamma
medverkaskullekvinnorfåuppfattning attutredningens accepteraatt

samtalsledare. Detmanligatvå ärledningsamarbetssamtal underi av
skall skesamtaletvillvälja defårföräldrarnarimligtdärför attatt om

förut-givetvis undertvå, dettaellersamtalsledarekvinnligmed en
i deideala,samtalsledare. Detkvinnligafinns endastdetsättning att

ochkvinnadetsamtalsledare,två ärärdet måstefall att enenvara
arbetsformen kanvilken inverkanforskningingenfinnsDet omman.

samarbetssamtal.på resultatetha av
kostnader.betydelse för kommunensharsamtalsledareAntalet stor

tvåmedarbetaförkostnadernadärför undersökas attbörDet om
bör detSärskilt övervägasresultatet.relation tillstår isamtalsledare

iutsträckningsamtalsledare imed större t.ex.går arbetadet att enom
kontakt medoch självamotiveradeföräldrarnasamtal där är tarde

innebärakansamtalsledaretvåfördelardemedansocialtjänsten,
kanremissärendena. Här nämnasärendena,svårareanvänds i de t.ex.

parrela-medhuvudsakligenarbetarfamiljerådgivningen,iatt som
familje-tvåsamarbetssamtal, detmed ärtionsbehandling ävenmen

med-Socialstyrelsensärendenafyraendast irådgivare procent av
delandeblad 3/95.nr

fortsåinledassamarbetssamtalet kanangelägetDet är somatt
förväntetidentillhänsynMedaktualiserats.detmöjligt sedan att

högstfalleni 80 ärefter remiss tresåvälsamtal procentutan avsom
dockuppfylld. Detfallflesta äri demålsättningdennaveckor är en

samtal kansamtligatillseuppgift för kommunernaangelägen attatt
möjligt.huvud ärsåinledas över tagetsnart som

förslaget ibarnkonventionsåväl FN:sskall enligtBarn pro-som
ha1994/952224 rätttill tals prop.kommapositionen Barns rätt att

personligen,demfrågoråsikter i rör t.ex.sinauttryckaatt som
omfattningbegränsadendastii dagSå skervårdnad och umgänge.

så barnbör ändras,förhållandesamarbetssamtalen. Detta att ettunder
vårdnad,på frågorsinvillochtillräckligtär moget omsyngesom

för hurMetoderdetta.tillfällefår göraboende och umgänge att
börtill talskommamöjlighetoch fåinformerasskall attbarnen

utvecklas.
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Sedan familjerådgivningen kommunaliserades den januari1 1995
1993/94:4, bet. 1993/94:SoU10prop. har sarnarbetssamtalen i några

kommuner samordnats med denna verksamhet. sådanEn organisation
möjligheternaökar anordna samarbetssamtal med familjeråd-att

givningssekretess. I propositionen anfördes f6 familjeråd-s. att
givarnas kompetens bör kunna föranvändas kompliceradeäven mer
samarbetssamtal. föräldrarna harNär svåra konflikter förhindrarsom

överenskommelse barnen, bör familjerådgivningens kompetensen om
arbeta med parrelationer kunna bli tillgång.att en

svårigheter har framkommitDe med samarbetssamtal därsom en
förälder eller båda har kulturell bakgrund har uppmärksam-en annan

Socialstyrelsen. Modeller för samarbetssamtal med dessamats av
föräldrar utvecklas.bör

Utvärderingen visar samarbetssamtal bra insats i det kortaäratt en
perspektivet. går det inte säkraDäremot dra några slutsatseratt om

metoddet bra förhindra vårdnads- och umgängestvisterär ävenatten
på lång sikt. I de flesta kommuner det inte möjligt följaär att upp
samarbetssamtalets resultat på kort sikt. Utvärderingänannat av sam-
arbetssamtalets effekter på längre sikt dag endast i nâgra enstakaigörs
kommuner. samarbetssamtalets effekt på lång sikt skallFör kunnaatt

det vikt alla kommuner dokumenterar falliär störstamätas att vartav
resultatet samarbetssamtalen. Metoder och rutiner för detta arbeteav
behöver förhållandetutvecklas. Det samarbetssamtal förs underatt
familjerådgivningssekretess hindrar inte dokumentation sker såatt att

samtal och resultatet dessa kan utläsas.antalet av
samhällsekonomiska framgårAv den analysen samarbetssamtalatt

samhällsekonomiskt lönsamma hänsyn enbart till deär även tasom
effekter kan värderas i ekonomiska Härtill kommertermer. ettsom
antal kvalitativa effekter, såsom påverkan på barns och föräldrars
hälsa och livskvalitet i övrigt. Ett ökat antal samarbetssamtal som
aktualiseras föräldrarna själva kan goda besparingsmöjligheterav ge
för kommunerna.

15-05593
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Ändrad4.2.2 lagstiftning samarbetssamtalom

förslag:Utredningens 6 föräldrabalkenI kap. 18 § införs en
bestämmelse erinrar möjlighetden föräldrar har enligtsom om
socialtjänstlagen samarbetssamtal nå enighet i frågoratt genom

vårdnad, boende och införsBestämmelsenumgänge. ettom som
första stycke i paragrafen för markera föräldrar skallnytt att att

försöka lösa tvister barnen samförståndslösningar innanom genom
åtgärder vidtas.rättsliga Bestämmelsen bör också ses som en

uppmaning till advokater övriga juridiskaoch biträden inteatt
vägande skäl väcka innantalan vid domstol försök har gjortsutan

förmå föräldrarna nå samförståndslösning.att att en

Utredningen

Resultatet utvärderingen samarbetssamtalen de synpunktersamtav av
och förslag kommit utredningen till del har väckt några frågorsom

utredningen ställning till i det följande.tarsom
entydigt förUtvärderingen samarbetssamtalen talar sådanaattav

till stånd föräldrar,samtal bör komma så fort möjligt när somsom
inte bor tillsammans eller skall inte kan komma överenssom separera,
i frågor barnen. Ju tidigare samtalen kommer till stånd desto störreom

förhållandemöjligheten lyckas föräldrarna. Detta talar förär att ena
regelsystemet bör så utformat det föräldraratt att uppmuntrar attvara

försöka lösa frågor barnen samarbetssamtal. Därför bör detom genom
föräldrabalkeni 6 kap. införas bestämmelse erinrar densom omen

harmöjlighet föräldrar enligt socialtjänstlagen samarbets-att genom
nå enighet frågor införassamtal i vårdnad Bestämmelsen börom m.m.

första stycke i 18 för därigenom markera§ett nytt att attsom
samarbetssamtal skall den första åtgärd vidtas föräldrarnärvara som

lyfta fram samarbetssamtaletinte kan komma Genomöverens. att
föräldrar skall försöka eventuella tvisterbetonas lösa barnen iatt om

samförstånd rättsligainnan åtgärder vidtas.
eller juridiska familjemålAdvokatens det biträdets roll i är storav

betydelse. fungerar säkerligen ofta tvistlösareDe dettautan attsom
till domstolens kännedom. Utredningen vill likväl understrykakommer

det angeläget inte uppfattar uppgift målombud sin iäratt att parternas
vårdnad och så det primära klienten vinnerumgänge äratt attom

Ävenmålet. ombudets uppgift företräda sin klient bör hanär attom
eller hon i dessa mål skiljer sig från andra tvistemål strävasom- -

står i med vad bäst förefter lösning överensstämmelse ären som som
tillOmbudet bör således försöka förmå sin klient medverkabarnet. att

samförståndslösning. Tillägget till kap. 18 § föräldrabalken bör6en
uppfordran till advokater och övriga juridiskadärför också enses som
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biträden inte vägande skäl väcka talan vid domstol innanatt utan
försök gjorts förmå föräldrarna nå samförståndslösning.att att en

Utredningen har vidare övervägt samarbetssamtal, liksom iom
Norge, bör obligatoriska. I Norge medling obligatoriskär förvara
föräldrar med barn under år innan tvist fårsextongemensamma en
anhängiggöras bl.a. vårdnad. Om medling inte har avvisasägtom rum
talan. Obligatoriet omfattar alla föräldrar de är överensoavsett om
eller inte och medling måste i princip ske under minst timmar förtre
alla. För redogörelse förnärmare den norska medlingen,en se
bil. 6.

Av utvärderingen samarbetssamtalen framgår ungefär 25attav
alla föräldrar separerade år 1993 gick i samarbets-procent av som

samtal och dessa gick 85 innan tvist hade anhängig-procentav ca en
gjorts vid domstolen. Ett obligatorium skulle innebära alla föräldraratt
tvingas till samarbetssamtal. Hur utfallet skulle bli, dvs. flerom
överenskommelser vad för närvarande falletän skulle kommaärsom
till stånd, går inte bedöma. Det dock inte självklartäratt att ett
obligatorium skulle leda till någon ökning antaletstörre överens-av
kommelser. Ett obligatorium skulle innebära samtalen blev fyraatt
gånger fler för närvarande, dvs. ökningän från cirka 6 600 tillen
omkring 26 000. Detta skulle leda till kraftigt ökad belastning påen
kommunerna i stället för på de föräldraratt satsasom, resurser som
vill ha och behöver hjälp, skulle behöva bedriva samarbetssamtal med
föräldrar inte vill delta i samarbetssamtal och kanske inte hellersom
behöver det eftersom de själva kan komma i samtliga frågor.överens
Vid obligatorium skulle kommunernas behöva ökas iett resurser en
omfattning svår överblicka.är attsom

Om obligatorium införs skulle det bli nödvändigt med radett en
undantagsbestämmelser, för de fall där det förekommit miss-t.ex.
handel eller sexuella En frågaövergrepp. anknyter till undantags-som
situationen den hur förälders frånär samarbetssamtal skallutevaroen
påverka den andra förälderns möjlighet få sin talan vårdnadatt om

prövad. kanDet dock inte uteslutas obligatoriska samarbets-attm.m.
samtal för alla föräldrar skulle innebära vissa fördelar. Alla föräldrar

skulle få möjlighet tala sin situationt.ex. attsom separerar genom
och diskutera olika lösningar för barnen.

Den nuvarande ordningen bygger på frivillighet fungerarsom
emellertid väl. Med hänsyn härtill och till övriga redovisadeovan syn-
punkter bör det enligt utredningens uppfattning inte bli obligatoriskt
med samarbetssamtal för talan vårdnad skall få väckasatt om m.m.
vid domstol. finnsDet i detta sammanhang anledning erinraatt attom
departementschefen i propositionen Vårdnad och prop.umgänge
1990/91:8 30 anförde domstolens möjligheter få till ståndatt atts.
samarbetssamtal inte bör förutsätta samtycke från föräldrarnas sida till
åtgärden. Enligt departementschefen bör utgångspunkten attvara
förordnande samarbetssamtal bör meddelas så det kansnartom antas
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syfte.tjäna något Härigenom domstolen möjlighet erforderli-att tages
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Beträffandega

talaspörsmålet förälders ovilja delta i samtalen kan denatt motom en
anförde departements-förälderns lämplighet vårdnadshavaresom

fall bedömas för sig och det kanchefen, varje måste attatt upp-
förälder inte vill deltaenbarligen finnas godtagbara skäl till iatt en

departementschefen bero påsamarbetssamtal. kan enligtDetta ex-
familjerådgivning eller misshandelempelvis erfarenheter från tidigare

från andra makens sida, deteller oacceptabelt beteende denannat men
föräldern det intressetkan också tecken på den sätterett att egnavara

departementschefen, kan naturligtvisföre barnets. fall, anförde detI så
tala den föräldernsfaktor jämte andra, kan emotvara en som,

departementschefen det bl.a.vårdnadshavare. Enligtlämplighet ärsom
leder samtalenmycket viktigt dedenna bakgrund ärattmot som

erfarenheterindividuella ochlyhörda för såväl kvinnans som mannens
fortfarandedepartementschefensynpunkter. uttalandeDetta ärav

samarbetssamtal bör bedömasförälders ovilja delta iaktuellt och atten
bakgrund härav.mot

samarbetssamtal börUtredningen har även övervägt vara enom
rättshjälp. Reaktio-erhålla allmänförutsättning för föräldern skallatt

negativa. hellervarit genomgående Intepå sådan lösning harnerna en
förutsättning församarbetssamtal börutredningen att vara enanser

sådan ordning talarvårdnad Moträttshjälp i målallmän enom m.m.
träffa endast den ekonomisktobligatorium skulleflera skäl. Ett svage

rättshjälp kan väcka talanbehovden inte imedan är attutanavsom
skälsamarbetssamtal.genomföra Ettförst behöva ettannat mot
rättshjälp förbeviljas allmäni många fallobligatorium detär att

fördärmed och inomi sambandäktenskapsskillnad och ramenm.m.
vårdnad ochfrågorrättshjälpsbeslutet behandlas umgänge.det om

fall där förälderbl.a. för deundantag behövaVidare skulle göras en
obligatorium skulleEttden andra eller barnet.har misshandlat

säkerligen intebyråkrati. skulleleda till ökad Detdessutom en
många gångereftersomnågra besparingar,innebära tvärtom, resurser

för föräldrarnasamarbetssamtal baraanspråk förskulle i atttas ge
möjlighet få rättshjälp.att

skalldomstolenföreslår utredningenföljande avsnitt 4.7I attett
för-medskall bo tillsammansbarnet närkunna besluta om vem

detta avsnittVad ivårdnad.äldrarna har sägs omsomgemensam
därförbörvårdnad ochsamarbetssamtal i frågor ävenumgängeom

boendefrågor.gälla
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Terrninologiska4. 3 frågor, m.m.

Utredningens ställningstagande: vårdnad,Termerna umgänge
och samarbetssamtal i föräldrabalken behålls oförändrade.

Socialstyrelsen bör få i uppdrag i samarbete med Dom-att,
stolsverket, sprida information i samband med ikraftträdandet av
de lagändringar utredningen föreslår.som

Till utredningen har i olika sammanhang framförts synpunkter på
terminologin i 6 kap. föräldrabalken, och återkommande förslagett
har varit begreppet vårdnad bör med föräldraansvar.ersättas Ettatt

för terminologisk förändring har varit begreppetargument atten
föräldraansvar betonar det skyldighet och inte rättighetäratt atten en
ha förälder. Andra har varit terminologin iargument attansvar som
föräldrabalken skapar rättvisetänkande och det råderett att en
missuppfattning vad vårdnad innebär.om gemensam

Utredningen barnens föreslog i delbetänkandeträtt Barnets rättom
föräldraansvar2 Om SOU 1979:63 uttrycket vårdnad i för-attm.m.

äldrabalken skall med uttrycket föräldraansvar.ersättas Utredningen
anförde fs. 61 vårdnadsbegreppet betonar något positivt,att
nämligen och för barnet. Enligt utredningenansvaretomsorgen om
borde emellertid föräldrarnas för sina barn komma till tydligareansvar
uttryck i lagen. betonaFör båda föräldrarnas sinaatt gentemotansvar
barn, i de fall föräldrarna bor åtskilda,även ansåg utredningen det
ändamålsenligt byta begreppet vårdnad uttrycket för-att ut mot
äldraansvar. Detta begrepp uttrycker enligt utredningen på bättreett

vårdnad föräldrar ellersätt än motsvarande har för sinaatt ansvar
barn i den omfattning lagen Utredningen beaktade vid sittanger.
ställningstagande också uttrycken vårdnadrättslig och faktisk vårdatt
har skapat begreppsförvirring hos många människor. Av betänkandet
framgår bl.a. 63 utredningen ansåg vårdnadshavare böratt atts.
benämnas föräldraansvarig.

propositionenI vårdnad och 1981/82:168prop.umgängeom an-
förde departementschefen han för sin del hade förståelse för deatt
syften låg bakom förslaget från Utredningen barnens rätt attsom om

vårdnad med föräldraansvar.ersätta Departementschefen anförde att
uttrycket föräldraansvar dock har nackdelar slag deänannatav som
finns beträffande vårdnad. I de fall det juridiska för barnetsansvaret

anförtros någon förälder föräldraan-än är termenperson annan en
enligt departementschefen motsägelsefull. kan vidare, anfördeDetsvar

departementschefen, psykologiska skäl framstå olämpligt attav som
förälder mister eller betros med det juridiska ansvareten som

berövas sitt föräldraansvar. Med hänsyn därtill borde enligtman,
departementschefen, i fallvarje tills vidare, behålla uttrycket vårdnad
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personligabarnsjuridiskabeteckning för det ettansvaret omsom
angelägenheter.

betänkandet Föräldrarhar iFörmynderskapsutredningen som
vårdnad börbegreppet1988:40förmyndare SOU övervägt om

vad det frågabättre klargöruttryck ärnågotersättas annat om.somav
finnadel inte kunnatden för sinuttalade 177Utredningen s. ettatt

detanförde utredningennuvarande. Vidaredetbegreppbättre än att
missför-möjligheterna tillvårdnadbegreppetfår förutsättas trotsatt -

förankring.har fått alltefter handstånd större-
ocholika sammanhangi mångaanvändsföräldraansvarBegreppet

exempel.följande någradetbetydelser. I ges
ochför barnOmbudsmani betänkandetanvändsFöräldraansvar

f och omfattarmening 45mycket vid s.1991:70 iSOUungdom en
vadgårför barnetekonomiskt utöverochsocialt somett somansvar

ochunderhållsskyldighetvårdnad,reglerföräldrabalkensföljer omav
fönnynderskap.

1850-1993,Sverigearbete ibarn ochbetänkandet Kvinnor,I
i KairoutvecklingBefolkning ochkonferensför FN:sRapport om

betydelsenf iföräldraansvar s. 33används1994:38SOU1994
och barnet.ogifta modernförsörjningsplikt denmotmannens

1990/91prop.Vårdnad ochpropositionen umgängebl.a.Se även
ändringar ibehandlar1994/95:77 s. 15propositionen26, soms.

funktionshindradetill vissastöd och service1993:387lagen om
1994:88.och RH1994:3hovrättsavgörandena RHLSS samt

Stockholmoch SverneEwerlöf TorGöranbästaboken BarnetsI av
förståsvårtföräldrar harde flestafbl.a. s. 471993 attsägs att

fråga sigkanochoch fönnynderskapvårdnaduppdelningen i att man
förmynderskapslagstiftningenfinns anledningdet inte överatt seom

vårdnad ochsammanföra begreppenmöjligheternaoch undersöka att
föräldraansvar.exempelvisbegrepp,fönnynderskap till ett

ianvändsinhämtatlagstiftning utredningenBland de länder vars -
England. Iochi Norgeföräldraansvarvårdnad begreppetstället för -

föräldramyndighet.används begreppetoch SpanienNederländerna
påföräldramyndighet1982årföräldraansvarI Norge ersatte

önskantill förändringenBakgrundenföräldramakt.nynorska var en
rättigheterunderströk barnetstidigarebättre defå ord änettatt som

plikter.föräldrarnasoch
detföräldraansvarår 1991används sedanEnglandI ersattesom

förändringenterminologiskacustody.vårdnad Dentidigare använda
Föräldraansvarpsykologisk betydelse.ha haft stor ansesenanses

vårdnad, för-begreppetoch inte,föräldrarnasbetona somansvar
emellertidanvändssammanhanginternationellaIäldrarnas rätt.

vårdnad.alltjämt termen
betänkandethar nyligen ii DanmarkForaeldremyndighedsudvalget

børnesagkyndigsamvzersvanskeligheder,foranldremyndighed,Faelles
foraeldremyndighedfråganf behandlat184rådgivning" s. om
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vårdnad skall med foraeldreansvarersättas föräldraansvar. Ut-
redningens ställningstagande blev begreppet foraeldremyndighed böratt
behållas. sina ställningstagandenI anmärker utredningen inledningsvis

det lagtekniskt enkelt ändra ordet forzeldremyndighedär tillatt att
foraaldreansvar begreppen rättsligt blir identiska innehålletochattmen
detsamma. Det skulle dessutom bli nödvändigt vidta konsekvens-att
ändringar i 39 andra lagar, där forzeldremyndighed används som
begrepp. Utredningen anför genomgång de områden inomatt en av

föräldrarvilka har för sina barn visar går långtatt ansvaretansvar
det gällande foraeldremyndighedsbegreppetutöver täcker barasom en

omsorgsplikt och beslutsbefogenheter på det personliga området.
Utanför foraldremyndigheden faller enligt utredningen det ideella

alla föräldrar har ha kontakt med barnet, det ekonomiskaattansvar
försörjare och bidragsbetalareansvaret samt ansvaretsom som som

förmyndare för barnets ekonomiska åligganden. forzeldremyn-Ersätts
dighed med forzeldreansvar blir den juridiska avgränsningen vadav
forzeldreansvar omfattar enligt utredningen långt vadsnävare än
uttrycket språkligt Detta har godtagitsrent rymmer. resonemang av
Folketinget.

Utredningen

Vårdnad

Uttrycket vårdnad infördes i lagstiftningen lagen 1917 barngenom om
äktenskap och lagen 1920 barn i äktenskap. Vårdnad,utom om som
förkortning ordet omvårdnad, användes för komma ifrånär atten av

ord föräldramakt och föräldramyndighet. Lagstiftningen skulle isom
stället betona föräldrarnas för barnet skulle få växaattansvar upp
under förhållanden.goda

Det kommer med de förslag utredningen lägger framäven i detsom
följande finnas fall där förälder helt fråntas den rättsligaatt en
vårdnaden. Denna förälder har emellertid alltjämt förett stort ansvar
sitt barn. Ansvaret innebär inte bara skyldighet betala underhållatten
till barnet främst umgås och hålla kontakt med det. Omutan att
terminologin ändras pâ så vårdnad med föräldraansvarsätt ersättsatt
kommer förälder blir fråntagen föräldraansvaret sannolikt i änen som
högre grad för närvarande uppleva sig definitivtän skild från sittatt
barn. Ett byte skulle därför i många fall motverka syftettermer attav
i högre grad betona föräldrarnas för sina barn och de föräldraransvar

förlorade föräldraansvaret skulle, enligt vad redan antytts,som som
kunna få uppfattningen han eller hon helt och hållet frântagitsatt

för barnet. Om i föräldraansvar dessutom inkluderasansvaret ett
moraliskt för barnet det stötande förälder skallär än attansvar mer en
kunna befrias därifrån. För de flesta människor täcker föräldraansvar
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förälderför sitt barnvårdnad och detså mycket än som enansvarmer
domstol.beslutkan bortnågontingintehar är tas avgenomsom

föräldraansvar såuttrycketinnebörden idendet gällerNär närmare
skildai radexemplifieratsuttryck,används detta ovan, ensom

språkliga innebördeninnebörd. Denmed olikaochsammanhang rent
medföravilket skullevårdnadbetydligt vidare änföräldraansvar ärav

bliskulle kommaföräldraansvaravgränsningenjuridiska attdenatt av
ledaskulle kunnaförhållandenspråkliga. Dessadenlångt änsnävare

begreppsförvirring.till en
gäller betydelsendetrådermissuppfattning närDen avsom

grund ihar sinmånga gångerochvårdnadbegreppet somgemensam
vårdnad gårdelad fysiskmedanvänds attbegreppet synonymtatt

kunskapsspridande. Denochinformationmedtillkomma rätta genom
ocksåvårdnad kanbegreppettolkningenberörda varagemensamavnu

mellan för-rättvisaförmentförsök skapautslag attettett enav
kunnaskulle emellertidföräldraansvarInförandetäldrarna. termenav

tidigareredankan,missförstånd. Ordetmedföra störreännu som
rättsliga föräldraan-detsammanblandningleda tilllättberörts, aven

förälder bör kännavarjeföräldraansvarallmännamed detsvaret som
inte.vårdnaden elleri den rättsligahon har delellersig hanvare

juridiskför bytavägande skälfordras termDet utatttungt somen
allmänheten.såväl juristerinarbetad hosvälhunnit blihar som

vårdnad lättfaktiskochvårdnad ärvårdnad,Termer gemensamsom
hand fåtteftervardagsspråket och haroch vanliga iigenkärmbara en

vårdnadskälstarkaNågra tillräckligt ersättaförankring.allt attstörre
skall liggabetoningeninte. Omföreliggerföräldraansvarmed

vårdnadframstår ordetför sina barnföräldrarnas ensomansvar
betydligtvårdnad,begreppetHärtill kommer ärlämplig attterm. som

detmed vård, ochföräldraansvar, hörkänsloladdatmindre än samman
enbart denlättaredetsannolikt så är attaccepteraär attatt ena

för sin delkanUtredningenvårdnaden.ha handföräldern skall om
något positivt,betonarvårdnad vilketbegreppfinna bättreinte änett

för barnet.ochnämligen ansvaretomsorgen om
i för-vårdnadläggasanförts kanTill vad även att omsom nu

följd därav konse-måste tillmed föräldraansvaräldrabalken ersätts
förordningar. Detochi andra lagar ärkvensändringar vidtas 75

föräldraan-ändras tillmåsteendast ordet vårdnadintedessutom som
uttryckvårdnadsavgöranden m.fl.vårdnadshavare,ävenutan somsvar

meningföräldrabalkensvårdnad isin grund i ordetpå och harbygger
resultat.språkligtmindre lyckatmånga fall medibör ersättas,

skulle i konsekvensvårdnadshavareförordnadUttrycket särskild
eller kanskeföräldraansvarigsärskild förordnadändras tillhärmed

intefall kommer ärIföräldraansvarshavare. ävenannat personer som
föräldraansvar.föräldraansvariga/föräldraansvarshavare haatt
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Umgänge och sanzarbetssamtal

Även beträffande och samarbetssamtalumgänge hartennerna
synpunkter framförts till utredningen. När det gäller harumgänge
kritiken främst det ofta talasrört dvs. förumgängesrätt,att rättom en
den förälder inte har vårdnaden umgås med barnet. Medattsom
hänsyn till utredningens förslag i det följande beträffande barnets rätt
till och kontakt med förälderumgänge barnet inte boren som
tillsammans med avsnitt 4.8 saknas enligt utredningens uppfattning
anledning någon förändring terrninologinöverväga i denna del.att av
Såvitt gäller samarbetssamtal har kritiken huvudsakligen tagit sikte på

det talas samarbete mellan föräldrar aldrig tidigareatt om som
samarbetat barnet. Från kritikerna har framförts mångaäven attom
människor samarbetssamtal någon fonn familjeråd-ärtror att av
givning varför samtalen borde kallas föräldrasamtal så detatt
därigenom markeras det föräldrarollen skallär diskuteras.att som
Utredningen för sin del samarbetssamtal braär Denatt term.anser en

eñklart uttryck för avsikten med samtalen, föräldrarna harattger
skyldighet i barnets intresse och för barnets bästa försöka kommaatt
till överenskommelse barnets förhållanden efter föräldrarnasen om
separation.

Informationsinsatser

De missförstånd råder framför allt beträffande innebördensom av
vårdnadbegreppet beror, utredningen redan tidigare konstaterat,som

många gånger på bristande kunskaper och otillräcklig information.
Inför ändringarna i föräldrabalken den juli1 1983 anförde departe-
mentschefen prop. 1981/822168 57 det angelägetäratt atts.
information lämnas de reglerna föräldrar och barn samt attom nya om
det särskilt viktigt familjer informerasär vadatt om gemensam
vårdnad innebär och vilka rådgivningsorgan finns tillgåattom som

problem uppkommer vidnär separation. Vid behandlingent.ex. en av
propositionen riksdagen betonade lagutskottet bet. LU 1982/83:17
vikten information anförde informations. 34 bordesamt attav ges
inte bara skriftligen bl.a. i radio och TV. Behovävenutan av
infonnation finns alltjämt och informationsinsatser uppkommer inya
samband med ikraftträdandet de ändringar utredningen föreslårav som
i det följande. Utan peka på hur informationen i enskilda detaljeratt
bör utformas utredningen Socialstyrelsen fåbör i uppdragatt attanser
i samarbete med Domstolsverket vidta de infonnationsinsatser som

erforderliga såväl till enskilda till domstolar och övrigaanses som
myndigheter. Med tanke den betydelse advokater och andraäven
yrkesverksamma jurister har för antalet vårdnads- och umgänges-att
tvister skall kunna nedbringas och mindre konfliktfyllda börgöras
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inbjudas delta i arbetet medadvokatsamfundSverigesäven att
informationsspridning.

bästa4.4 Barnets

införsföräldrabalkenförslag: 6 kap.Utredningens I en ny
skallbarnets bästabestämmelseinledande att vara av-som anger

bestämmelserna i kapitlet.tillämpningdomstolensgörande vid av
föräldrabalken6 §bestämmelse förs 6 kap.dennaTill soma

vid behovavseende särskilt barnetsdomstolen skall fästaattanger
förs ditföräldrarna. Vidaregod kontakt med bådaochnäraenav

föräldrabalkenfjärde stycketi 6 kap. 15 §bestämmelsen attom
risken förskall beaktabeslutdomstolen vid umgänge attom
förmed utövandesamband utsätts övergrepp,barnet i umgängeav

far illa. Till be-ellereller kvarhållsbortförsolovligen annars
propositionen Barnsdeförs rättstämmelsen även attgenom

bestämmelsernaföreslagna1994/95:224till tals prop.komma
vilja med be-till barnetsdomstolen skall hänsyntaattsom anger

mognad.ålder ochaktande barnetsav

föräldrabalkeni kap.och 6vårdnadbestämmelserna umgängeI om
bäst för barnet.efter vaddomstolen skall besluta äratt somanges

domstolensavgörande vidskallbästaPrincipen barnetsatt vara
junilagen den 11infördes lagstiftningeniställningstagande genom

för de fallstadgades 9 §,den lagenäktenskap. Ibarn i1920 om
åsämjasåtskilda inte kundesöndring levdegrundföräldrar avsom

bästafrämst till barnensefter vad med hänsynbarnen, rättenattom
bestämmelsevårdnaden. Dennaskulle bestämmaskäligt"finnes om

föräldrabalken.oförändrad tillår 1950fördes
medregleratshar i lagstiftningenvårdnad ochFrågor umgängeom

föräldrarna kanför barnetdet i regel bästutgångspunkten är attatt
för samför-avsedda banaReglernadessa frågor. vägi år attenas

möjligt. Vid tvisterså omfattningståndslösningar i stor omsom
vidsärskilt avseendeskall domstolen fästaochvårdnad umgänge
ochbåda föräldrarnaoch god relation tillbehovbarnets näraenav

skallbarnet. Domstolenlösning bäst förvälja denskall ärsom
tillgodose barnets behovföräldrarna bäst kanöverväga avsomvem av

den andra föräldern.med bl.a.umgänge
alla åtgärderbl.a. vidBarnkonvention i artikel 3I FN:s sägs att

artikel 18främsta Iskall barnets bästa komma ibarnrör rummet.som
skall för föräldrar eller,bl.a. barnets bästakonventioneni attanges

främstavårdnadshavare komma iförekommande fall,i rummet.
föräldrabalken.§grundläggade rättigheter i 6 kap. lbarnsEtt anges

år 1983i föräldrabalkenbestämmelse infördesEnligt denna som-
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1981/822168, bet.prop. LU 1982/83:17 har barn tillrätt om--
vårdnad, trygghet och god fostran. Vidare barn skallsägs atten
behandlas aktning förmed sin och och inte får utsättasegenartperson
för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.annan

kan SocialtjänstkommitténHär i betänkandetnämnas Ny social-att
tjänstlag SOU 1994:139 har föreslagit det i socialtjänstlagensatt
inledande bestämmelse, den s.k. portalparagrafen, införs be-en
stämmelse socialtjänstens åtgärder barn skallnäratt rörsom anger
barnets bästa i främstasättas rummet.

Vad barnets bästa i vårdnads- ochär umgängestvister harsom
utvecklats i olika sammanhang. I betänkandet Barnets 2 Omrätt
föräldraansvar SOU 1979:63 f55 några dem.m. s. anges av
grundläggande behov barn har få tillgodosedda. Irättett attsom
departementspromemorian Vårdnad och DS 1989:52 finnsumgänge

bilaga promemoria upprättad Carl Göran Svedin, över-som en av
läkare vid Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Region-
sjukhuset i Linköping. Bilagan behandlar barns relationer och behov
i samband föräldrarsmed skilsmässa. Här kan proposi-nämnas även
tionen Vårdnad och prop. 1990/91:8 25.umgänge Synpunkter päs.
vad barnets bästa i vårdnads- ochär umgängeskonflikter lämnassom
i bil. till detta betänkande15 överläkaren vid barn- och ungdoms-av
psykiatriska kliniken i Växjö Torgny Gustavsson. denI promemorian
anförs beträffande vilka rättigheter barn har i vårdnads- och um-
gängeskonfliker bl.a. några olika grundperspektiv.

Barnets bästa skall avgörande, bör hellre talavara men man om-
"den minst dåliga lösningen eftersom nackdelar alltid finns.

Föräldrarna måste ha förmåga prioritera barnets behov framföratt-
sina egna.

Barn behöver alltid bägge sina föräldrar, få träffa dom och itättatt-
vardagssituationer.

kräverBarns tvisten med minsta möjligarätt tidsutdräktavgörsatt-
och helst inte i domstol.

Utredningen

domstolen skall beslutaAtt efter vad bäst för barnet iärsom anges
flera bestämmelser i 6 kap. föräldrabalken vårdnad och umgänge.om
Någon övergripande regel detta finns inte. För ytterligareattom
betona denna princip utredningen det redan i inledningen tillattanser
6 kap. föräldrabalken bör föreskrivas barnets bästa skallatt vara
avgörande vid domstolens tillämpning bestämmelserna i kapitlet.av

Enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken skall domstolen vid sin be-a
dömning vad barnets bästa fästaär avseende särskilt vidav som
barnets behov och god kontakt med båda föräldrarna.nära Denav en
bestämmelsen kompletteras och förtydligas bestämmelsen i 6 kap.av
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domstolen vid beslutstycket föräldrabalkenfjärde§15 attsom anger
för barnet i samband medskall beakta riskenumgänge attom

olovligen bortförs ellerförutövande övergrepp,umgänge utsättsav
bör dessa be-far illa. Enligt utredningenkvarhålls eller annars

utredningen föreslagna be-deninarbetas istärnrnelser nunya av
stämmelsen.

till tals 1994/95:224komma prop.propositionen BarnsI rätt att
tillbarns kommauttryckliga bestämmelserföreslagits rätthar attom

Bestämmelserna innebärvårdnad ochmåli bl.a. umgänge.tals attom
bästa skalltill barnetsskall vaddomstol avgöra ärnär somen

ålderbeaktande barnetstill vilja medhänsyn barnetsdomstolen ta av
föräldrabalkenändring 6 kap.Med denmognad.och ut-somav

betoningen påinnebäri denna delföreslår ochredningen attsom
bestämmelsen barnsbörlyfts fram i kapitlet rättbästa ävenbarnets om

bestämmelsen.föreslagnaföras till dentill talskommaatt nyanu

vårdnadGemensam4.5

födelse för föräldrarvårdnad vid barnetsGemensam4.5.1
varit gifta med varandraintesom

nuvarande bestämmelsenställningstagande: DenUtredningens
födelseogift vid barnetsmoderninnebärbehålls. ärDetta att om

för barnet.vårdnadshavareblir hon ensam

föräldrarna,vårdnad bådaunderfrån födelsenbarn stårEtt omav
Är gifta med varandra,föräldrarna intevarandra.gifta meddessa är

äktenskapföräldrarnaIngårvårdnadshavare.modernblir senareensam
vårdnadautomatisktfâr de därigenommed varandra gemensam om

vårdnadshavare för barnet, kanföräldrarnaendastbarnet. Om ären av
vårdnad ingefåföräldrarna att gemensamengenomgemensam

vårdnadockså fådomstolen. Föräldrarna kantillansökan gemensam
anmälanefterSkattemyndighetenregistrering hos gemensamgenom

skallmed nämndeni sambandsocialnämndenantingen till att
underSkattemyndighetenfaderskapsbekräftelse eller tillgodkänna en

meddelats tidigarevårdnaden inte harförordnandeförutsättning att om
medborgare.svenskaföräldrarna och barnetoch äratt

båda föräldrarbarnetsregel innebärinföraenFrågan attatt somom
faderskaps-födelse ellerfrån barnetsvårdnadshavareautomatiskt blir

föremål för dis-återkommande varitårhar underfastställelsen senare
1981/822168, Ds1979:63 68SOUkussion, bl.a. prop.s.se

f18bet. 1990/91:LUl31990/91:8 341989:52, 52, s.s.prop.s.
harfall tanken avvisats. Detsamtliga har1992/93:LU22. Ibet.och
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anförtsdärvid bl.a. det torde på det hela råda betydandeatt taget en
enighet vårdnad i det helt övervägande antalet fallattom gemensam

föredra framför vårdnad och utgångspunktär detnäratt attensam en
gäller frågan automatisk vårdnad från barnetsom en gemensam
födelse alltid måste båda föräldrarna till barn skall kännaatt ettvara

för barnetlika sig de gifta, frånskilda eller inteårstort ansvar vare
varit gifta med varandra.

de länder och lagstiftningI utredningen tagit delstater ärvars av
det i allmänhet modern vårdnadenhar föräldrarna inte giftaärsom om
med varandra vid barnets födelse. Detta fallet i samtliga nordiskaär
länder Island.utom

Island gäller föräldrarnaI har vårdnad barnet,att gemensam om om
de gifta med varandra eller bor tillsammans. Det avgörandeär är om
föräldrarna sammanboende enligt registrering i faellesregistretär eller

Ärbevismaterial.otvetydigt föräldrarna varken gifta ellerannat
sammanboende vid barnets födelse modern vårdnadshavare.är ensam

Danmark fråganI har utvidgning den legalaom en av gemensamma
vårdnaden till omfatta också ogifta föräldrar år 1994 behandlatsatt av
Forzeldremyndighedsudvalget. Den utredningen ställde sig, utan att
framlägga något förslag därom, positiv till automatisk gemensam
vårdnad för ogifta sammanboende föräldrar ansåg det intemen
ändamålsenligt föreslå regler innebär automatiskatt som gemensam
vårdnad för föräldrar inte lever tillsammans. Utredningensom
konstaterade bl.a. det inte går skilja mellan sammanboende ochatt att
icke sammanboende ogifta föräldrar eftersom det inte sker någon
registrering samboförhâllanden. En regel automatiskav om gemensam
vårdnad skulle kunna leda till bl.a. modern inte medverkar tillatt att
få faderskapet fastställt. En generell regel skulle, anförde utredningen
vidare, omfatta också barn resultatet våldtäkt ellersom var av en
andra sedlighetsförbrytelser.

Till Vårdnadstvistutredningen har, bl.a. vid den hearing utredningen
anordnade, framförts det borde obligatoriskt medatt vara gemensam
vårdnad barnets föräldrar inteäven när gifta med varandra.är Därvid
har anförts bl.a. vårdnad dels barnet fårgöratt attgemensam en
starkare anknytning bådatill föräldrarna, dels på bättre sätt änett

vårdnad belyser föräldraansvaret.ensam
Regeringens Arbetsgruppen S 1993:Cpappagrupp om papporna,

barnen och arbetslivet har i sin slutrapport Ds 1995:2 föreslagit
s. 113 t enskild vårdnad bör avskaffas så vårdnadatt att gemensam
gäller från det faderskap fastställts.att

Barnombudsmannen den vårdnadenatt äranser gemensamma en
viktig grundprincip både för barnet och för föräldrarnas delaktighet,
och vårdnad därför bör huvudregel föratt ävengemensam vara
sambor och gälla redan från det faderskapet fastställs. Barnom-att
budsmannen dock inte enskild vårdnad helt bör avskaffas,attanser
eftersom utgångspunkten alltid måste denattvara gemensamma
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oförenlig barnets bästa. Som exempel påfår medvårdnaden inte vara
vårdnad Barnom-talarförhållanden nänmermot gemensamsom

mycket starka konflikter mellandet föreliggerbudsmannen när
någon för-samarbete elleromöjliggörföräldrarna närett avsom

kanförhållningssätt barnetäldrarna har motett som anses vara
bedömningendomstolen denfall därskadligt. I de gör att gemensam

det, enligtbästa skall Barnom-oförenlig med barnetsvårdnad är
enskild vårdnad.förordnasbudsmannen, om

Utredningen

så många fallvårdnad används ibörMålsättningen attvara gemensam
tillsammans skulleinte borogifta föräldrarmöjligt. För ensomsom

värdefull betoningvårdnadhuvudprincip med som envaragemensam
föralla föräldrar hargrundläggandedet somgemensamma ansvarav

tillsammansinte borogifta föräldrarFörhållandena förbarn.sina som
frångår inte bortseslag. Detskiftandeemellertidkan attattvara av

varandra detrelation tillsådanalltid står iföräldrar inte attdessa en
förnödvändigtsamarbetade kan sätt ärsjälvklart attettär att som

deföräldrar saknasdessaskall kunna fungera. Förvårdnadgemensam
vårdnad skall inträdaförfordrasförutsättningar att gemensamsom

automatiskt.
oftastvårdnadföräldrar däremotsamboendeogifta ärFör gemensam

vårdnadautomatiskregelnaturliga lösningen. Enden gemensamom
invändningarväcker inteföräldrarhuvudprincip för dessa sammasom

samboendeogifta intevårdnad förautomatisk gemensamsom
föräldrar fårogiftatidigareIsland gäller, nänmts,föräldrar. I attsom

registrering i fzelles-enligtdebarnetvårdnad omomgemensam
vidtillsammansbevismaterial borotvetydigtregistret eller annat

emellertidisländska kanmotsvarande denregelfödelse. Enbarnets
ickeproblem. Föruppstår praktiskaSverige detinföras iinte utan att
ochnågon klaräktenskap,vidföräldrar saknas,samboendegifta som

Folkbokför-föreligger.samboförhållandemarkeringsynlig ettattav
leverfinns föräldraravseende. Deti dettatillräckliginteingen är som

folkbokfördaskäländå olika ärsamboförhållandei ett avmen som --
1987:232 samborslagentillämpningVidskilda adresser.på omav

ellersamboförhållande föreliggerfråganfårhem ettomgemensamma
såalltså intedomstol. Regelsystemet ärförelegathar prövasytterst av

konstaterasäkert går ärsnabbt ochdetkonstruerat attatt vem som
inte hellermöjlighet börsådanSaknasvårdnadshavare.barnets en

införas.vårdnadautomatiskregelnågon gemensamom
regelinföraanförtsskäldeUtöver mot att en somsom ovan

eller,födelsedirekt vid barnetsinträdervårdnadinnebär att gemensam
samboendeogifta intebeträffandefått bli falletfall hadevilket i så

omständigheterytterligaredetfaderskapsfastställelsen, finnsföräldrar,
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sådantalar ordning. går inte bortse från detDetmot att attensom
fall då förälder olämpligfinns vårdnadshavare. Så kanären som

falletvisserligen beträffande föräldrar gifta medäven årvara som
förhållandevarandra, detta kan inte anföras förett argumentmen som

ogifta föräldrar förolämpliga automatiskt skall bli vårdnadshavareatt
finns andra situationer där automatiskbarnet. Det även gemensam

vårdnad inte kan förenlig med barnets bästa. Så kan falletanses vara
föräldrarnas konflikt så svår och djup föräldrarnaär överattom

inte förmår tala med varandra och mindrehuvud äntaget att sam-
frågor barnet. vårdnad förarbeta i Automatiskrörsom gemensam

leda medverkar tillogifta föräldrar kan till modern inteatt att
faderskapet blir fastställt. torde långt mycket olyckligareDetta vara

föräldrarna inte får vårdnad automatiskt.för barnet än att gemensam
tillregel automatisk vårdnad skulle ledaEn attom gemensam

vårdnad uppkom beträffande barn avlats vidäven som engemensam
Ävennågot sexualbrott. avlats undervåldtäkt eller barnannat som en

tillfällig förbindelse skulle omfattas automatiskt verkande regel.av en
föräldrardessa barn har lika behov båda sinaOaktat ett stort somav

föreligga omständigheterandra barn kan det i dessa fallalla görsom
olämpligt automatiskt verkandedet kan direkt medatt vara en

vårdnad. i fall vid första påseendet positiv effektEn vartgemensam - -
båda föräldrarna automatiskt får vårdnad skulleatt gemensam varaav

för barnet.vid död redan vårdnadshavareäratt mammanspappan
fäderEmellertid skulle detta inte bara godo även utanutanvara av

förtidigare kontakt med barnet skulle fånågon ensamma ansvar
Enligt utredningens bedömning bör någon regel automatiskbarnet. om

vårdnad från barnets födelse således inte införas.gemensam
utredningen frågan fadernsföljande avsnitt 4.5.2I tar upp om

möjlighet få vårdnad modern sig detta.motsätteratt omgemensam
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bådaGemensam vårdnad eller föräldrarnas4.5.2 mot en
önskemål

förslag: Bestämmelserna i 6 kap. 5 och 6 §§Utredningens
beslutsalternativ domstolen harföräldrabalken vilka närangersom

i vårdnadenförälder eller båda vill få ändring ersätts av en nyen
bunden någotEnligt denna domstolen intebestämmelse. är av

enskilt fall besluta efterbeslutsalternativ skall i varjesärskilt utan
Bestämmelsen innebär domstolenbäst för barnet.vad är attsom

upplösaförälders önskemålkan vägra attmot gemensamen
vårdnad. får till följd bl.a.förordna sådan Dettavårdnad eller om

vårdnaden modern sigfadern kan del i motsätterävenatt om
vårdnadshavare på grunddetta de fall moderni är attavensam
födelse.ogifta vid barnetsföräldrarna var

betona vårdnadändringar avseddaSamtliga är attatt gemensam
domstolens ställnings-Avgörande förskall huvudregel.vara

föräldrabal-alla beslut enligt 6 kap.skall dock, vidtaganden som
vad bäst för barnet.ken, ärvara som

inslag i den utveckling harvårdnad viktigtGemensam utgör ett som
intresse. Syftet med reglernastarkare betoning barnetsskett mot en av

främjabetonas framför alltvårdnad vilket oftaär attgemensamom --
barnetoch båda föräldrarna. Förförhållanden mellan barnetgoda är

båda sina föräldraroch frekvent kontakt medhadet näratryggt att en
föräldern eller mindreuppleva denoch inte behövaatt som en merena

bor tillsammansföräldrar inteutomstående De men somperson. som
allmänhet intresserade habarnet ivårdnadhar är attavomgemensam

och för det.kontakt med barnetoch godnära att ta ansvaren
föräldrar intekontakterna mellan barn ochDessutom är som samman-

de harvårdnad inteföräldrarna harbor än närtätare när gemensam
den förälder har barnetvårdnad behöverdet. Vid somgemensam
för barnet och har dessutominteboende hos sig ansvarettaensam

går emellertid intemed barnets uppfostran. Dettalanågon attatt om
vårdnadfinns föräldrar uppleverfrån detbortse att gemensamsom

risk för särboendefinns dessutomsvår och krävande. Det attensom
vårdnad förfall, väljerföräldrar, i fall i vissa attvart gemensam

vårdnad kanrättvisa mellan föräldrarna. Gemensamåstadkomma vara
inbördes konflikterföräldrar har löst sinaolämplig i de fall inte

samförståndslösningar. Dessavårdnadsform krävereftersom denna
råder detsvårigheter och nackdelar till överens-stortrots, ensenare

helt övervägande antaletvårdnad i detstämmelse att gemensamom
framför vårdnad.fall föredraär att ensam

skallvårdnad alltidNuvarande regler innebär att gemensam
vårdnaddetta, ochföräldrarna begärupplösas någonnär gemensamav
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förälder den andrastånd talankomma tillaldrigkan omav en
denupplösninginte självklartsig det. Det ärmotsätter att en av

för förälderför baravårdnaden bäst barnetär att engemensamma
det givetfå vårdnad. Inte hellerbegär är attatt gemensamensam

förälderfördålig lösning för barnet baravårdnad är att enen
sig det.motsätter

föräldrarspåverkarså utformad denLagstiftningen bör attvara
vårdnad i de fall ingade väljersåhandlingsmönster att gemensam

Utgångspunkten börvårdnadsforrn.talar dennaskälsärskilda mot
föräldrar iskall anvisalagstiftningen vägardärför att somvara

finns därförsamförståndslösningar. Detbidra tillmån kanmöjligaste
och §§ för-i kap. 5 6bestämmelserna 6anledning övervägaatt om

ändras.äldrabalken bör
utredningen tagit dellagstiftningochde ländernågraI stater varsav

skall haföräldrarnadomstolen beslutamöjligt fördet attär attav
sådantsigföräldervårdnad motsätteräven ettom engemensam

ochfrågor vårdnadFinland skall umgänge avgörasI omarrangemang.
för barnet. Dettamed vad bästöverensstämmelseallt i ärframför som

vårdnad detbeslutadomstolen kan äveninnebär att omgemensamom
ordning. praxissådan Ifrån föräldrarnamotståndförekommer mot en

vårdnaddomstolen beslutar ävendetförekommer att gemensamom
vårdnaden barnetsig detta. Om ärföräldernden motsätter omenaom

kanvårdnadenfåförälder begäroch att ensam,engemensam
skallvårdnaden alltjämtbeslutaalltsådomstolen att gemensam.vara

vårdnadsha-uppdelningdomstolen beslutakanfalldessaI avom en
beslutar i frågorförälderndenuppgifter, t.ex. att omenavarnas

kanI Norgeboende ochskolgång, umgänge.barnets samt om
beslutaframgår lagendetta intedomstolen trots att om gemen-av --

motstånd, det kanföräldernsdenföräldraansvar trotssamt omena
kanför barnet. Däremotbästföräldraansvar ärgemensamtattantas

önskan.båda föräldrarnasbeslutasinteföräldraansvar motgemensamt
föräldersföräldraansvarbeslutaMöjligheten motgemensamtatt enom

England kan detIdomstolarna.de norskatillämpasönskan av
äktenskapsskillnadföräldrarnasefterföräldraansvaretgemensamma

förelegat,omständigheternågra särskildaupplösas endast t.ex.om
mellan föräldrarnakonflikterEventuellai hemmet.barnetvåld mot

med ochskall bobarnetdomstolbeslutlöses omom vemavgenom
föräldern.andraskall ha med denkontakt barnetvilken

Utredningen

sammanföraskäl förgodauppfattning finns detutredningensEnligt att
sådanbestämmelse. Entillföräldrabalken6 §§och6 kap. 5 en

Med hänsyn tillflexibilitet regelsystemet.skulleändring störrege
detoch tillytterligarevårdnaden bör betonas attdenatt gemensamma
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det enskilda barnetsär bästa skall tillgodoses föräldrarnanärsom
tvistar vårdnaden bör bestämmelsen utformas så denom att attanger
det domstolenär beslutar vårdnaden. Härigenom kansom om
domstolen i varje enskilt fall beakta samtliga de förhållanden som
påverkar vad bäst förär barnet. Många gånger kommer detta,som
enligt utredningens bedömning, överensstämma med gällandeatt rätt,

i de fall det bedöms nödvändigt för barnets bästa skall kunnamen att
tillgodoses, bör domstolen ha något handlingsfrihetstörre föränen
närvarande. Utgångspunkten bör därvid föräldrarna bör haattvara

vårdnad sådan vårdnad framstårnär det bästa förgemensam som
barnet.

följandeI avsnitt 4.7 och 4.8 föreslår utredningen domstolenatt
skall kunna besluta barnet skall bo tillsammans med ochom vem om

föräldrarnaumgänge även harnär vårdnad barnet.gemensam om
Beslutar domstolen vårdnad förälders önskemålmotom gemensam en
kan beslut boende eller bli aktuellt.umgänge Mot sådanom en
ordning kan riktas invändningen föräldrarna i stället kommeratt att
tvista boende och Det går inteumgänge. utesluta dettaom att att
någon gång kan bli fallet, mycket talar för det lättare förärattmen

förälder barnet bor hos den andra föräldernatt acceptera atten än att
förlora vårdnaden. Blir det dessutom möjligt reglera umgängetatt

vidäven vårdnad har den föreslagna ändringen reglernagemensam av
möjlighetstörre falla välatt ut.

Givetvis det inte till barnetsär bästa förordnaatt om gemensam
vårdnad i det fall förälder olämplig vårdnadshavare.är Deten som
finns andra situationeräven där vårdnad inte kanen gemensam anses
förenlig med barnets bästa. Så kan fallet konflikten mellanvara om
föräldrarna svår och djup,är exempelvis förälder harnär misshand-en
lat den andra eller begått brott barnet. Den föreslagna ändringenmot
får inte medföra förälders motståndatt vårdnadmoten gemensam neg-
ligeras. Detta motstånd kan bero på önskan skydda barnet. Omatten
det finns risk för barnet far illa, skall domstolen givetvisatt beakta
detta.

Det kan i detta sammanhang finnas anledning erinra vadatt om som
anfördes i samband med de ändringar genomfördes i föräldrabal-som
kens 6 kap. vårdnad och år 1991,umgänge beträffande vilkenom
betydelse bör tilläggas det förhållandet föräldersom att motsätteren
sig vårdnad prop. 1990/91:8 34.gemensam s.

Med utgångspunkt i vårdnad typiskt kanatt settgemensam
barns intresse ligger det typisktett också oftagagna sett

till handsnärmast för förälder vill barnets bästasättaen som
i eftersträva vårdnad.centrum föräldersatt Engemensam
motstånd vårdnad kan därförmot teckengemensam ettvara
på intresset och ambitionen hos denatt föräldern sökaatt
upprätthålla och god kontaktnära mellan barnet och denen
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naturligtvismotståndet kanmindre. Menföräldernandra är
hospåkan bero strävanorsaker. Detandraiockså bottna en
sinkan hailla. Detfaraskydda barnetföräldern attmotatt

ellerhustrumisshandelförhållandensådanaigrund som
förhållandensida,makesfråntrakasserierständiga somen

vårdnadsforrnmedomöjligtsvårt ellerdetkan göra somen
enskildadetbarnet. Ii frågor rörenighetförutsätter som

ochlyhördmycketdärförbedönmingenmåstefallet vara
behovochomständigheterpå deinriktas somnoggrant

fallet.deti justföreligger

saknasgiltighet. Detalltjämtpropositioneni ägeruttalandeDetta
bedömagenomförtsförslagutredningensdetefteranledning enattatt

påmotstånd sätt.förälders annat
principenbyggergällandevårdnad i atträttBegreppet gemensam
Dennabarnet.frågori alla rörskall kunnaföräldrarna upp-somenas
beslutaskall kunnadomstolenförslagetmedbyggnad bryts att omnu

övrigaVad gällerinteföräldrarna ärochboende umgänge ense.om
bestämrnan-vårdnadshavarnasvårdnadbarnets utövasfrågor rörsom

avsnittföräldern seandradenden änbarnetderätt änöver avena,av
betydelse föringripandefrågorhuvudsakligen4.6. Det är meraav

delmåsteföräldrarnabådaskolgång, taframtid,barnets t.ex. somom
uppgifteruppdelningbeslutadomstolenkanFinlandI avom en
England.ifinnsliknandeEttvårdnadshavarna. systemmellan

iframkomlig vägdetta inteemellertid ärUtredningen att enanser
återkommakundeinnebäraskulleregleringsådan attSverige. En man

vårdnadshavarnasuppdelningyrkandemeddomstolentill avom
skullemöjlighetsådanEnsammanhang.olikamängduppgifter i en

såföräldrarmålsättninglagstiftningensmed attsamklangstå iinte
barnet.i frågorskall kommasjälva överensmöjligtlångt om

följdtillvårdnad får attregleringenföreslagnaDen gemensamav
domstoleninnebärföräldrabalken,§ att6 kap. 5bestämmelsen i som

skallvårdnadendenvillföräldrarnafalldeti att gemensammaaven
förälderbestå denvårdnadendenlåtakanupplösas, omgemensamma

intevårdnadendenupplösninghar begärt gemensammaavsom
gällerutgå. Detsammafårvårdnad,fortsattsigmotsätter gemensam

allmännadenövrigtföri 6 Detbestämmelse ärmotsvarande
utredningenadvokaterochdomarebland deuppfattningen som

bestämmelsernaNärtillämpas.intebestämmelserdessaintervjuat att
tillledade skulleförhoppningeniskedde detta1991 attårinfördes

uteslutasheltintekanomfattning. Det atti ökadvårdnadgemensam
attitydpåverkan.visshaftharde en

bet.år 1983lagstiftninginfördeslagutskottetförslag frånPå genom
tilläggetföräldrabalkenstycketandra att§i 6 kap. 31982/83:17LU

äktenskapsskillnadpåefter domenbarnetfalli de ävendomstolen,
skall erinradomenvårdnad, i attföräldrarnasbådaunderskall stå om

risken14uttalade s.Utskottet attalltjämtvårdnaden är gemensam.
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torde liten för föräldrarna efter skilsmässanatt inte kommervara att
ha klart för sig de har vårdnad.att Med anledninggemensam ettav
motionsyrkande anförde utskottet denna risk kan minskaatt ytterligare

domstolen i skillnadsdomen skall upplysa makarnaom vård-attom
nadsansvaret fortfarande är gemensamt.

Den utveckling skett sedan år 1983 det gällernär i vilkensom
omfattning den vårdnaden består efter föräldrarnasgemensamma
skilsmässa talar för det inte längre finns skäl föratt domstolen skallatt
erinra den vårdnadenatt består. Att lagtextenom gemensamma anger

erinran skall ske kan dessutomatt sken vårdnadattge av gemensam
undantagär och inte, vilketett utredningens förslag syftar till att

betona ytterligare, huvudregel. Med hänsyn till det anfördaen nu
utredningen den aktuella bestämmelsen börattanser utmönstras ur

lagstiftningen.
För närvarande det iär praktiken omöjligt för fader viden som

barnets födelse inte giftär med barnets moder fåatt gemensam
vårdnad barnet, modern sig detta.motsätter En formellom om
möjlighet föra talanatt vårdnad ñmis visserligen i 6om gemensam
kap. 6 § föräldrabalken, det förutsätter modern inteatt motsättermen
sig föräldrarna i fortsättningenatt skall vårdnadenutöva gemensamt.

deI fall modern inte sigmotsätter vårdnad kan dennagemensam
vårdnadsform i de flesta fall komma till stånd anmälan tillgenom en
Skattemyndigheten och i fallannat ansökan frångenom en gemensam
föräldrarna till domstolen.

Gemensam vårdnad har i allmänhet sådan betydelse för barnet, och
dessäven föräldrar, det måste möjligt föratt fader ävenattvara en

moderns vilja kunnamot till stånd vårdnad barnet.gemensam om
En uppnåsätt dettaatt tidigare behandlats, införavore, attsom en
bestämmelse automatisk vårdnad vid barnets födelse.om gemensam
Denna lösning har utredningen redan tidigare 4.5.1 tagit avstånd
från. En möjliggöraväg är för fadernatt talan vidannan att genom
domstol del i vårdnaden. En sådan möjlighet finns i England där,
precis i Sverige, ogift fader inte automatiskt har föräldraansvarsom en
för sitt barn. Om 6 kap. 5 § föräldrabalken får den utformning som
utredningen har föreslagit, innebär detta barnets fader kan väckaatt
talan vårdnad och domstolsavgörandeom gemensam få del igenom
vårdnaden även moderns bestridande.mot Vid sin bedömning skall
domstolen i dessa fall liksom i övriga vårdnadstvister göra prövningen
med hänsyn till barnets bästa och särskilt beakta vad utredningen i

föregåendenärmast avsnitt anfört i fråga automatiskom gemensam
vårdnad.
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utövandeVårdnadens4.6

endastmedtillsammansbarnetförslag: BorUtredningens aven
förvadmedöverensstämmelseidenne,fårvårdnadshavarna som

dagligagäller denfrågorbesluta igäller,närvarande somensam
dettabestämmelseförtydligandeEnbarnet. omomsorgen om

föräldrabalken.kap.införs i 6

förrättsligaha detbetyderbarn ansvaretvårdnadenhaAtt attettom
denocksånormaltvårdnaden moträttsligaDenbarnets svararperson.

barnet.dagligaeller denvårdnadenfaktiska omomsorgen
föräldrabal-11-13 §§i 6 kap.utövande finnsvårdnadensRegler om

skyldighetochvårdnadshavare rätt attbarnetsharEnligt dessaken.
angelägenheter.personligabarnetsfrågori rörbestämma som

ochålderstigandebarnetsmeddärvid i taktskallVårdnadshavaren
önskemål.ochsynpunkterbarnetstillhänsynalltutveckling störreta

i dethar närmastebokstavenligt lagensvårdnadshavarenTrots enatt
ålder ochökadtakt medibarnet,kanbestämmanderättabsolut

någotangelägenheter. Ipersonligaåtskilligahandla isjälvmognad,
arbetsavtal.detta,bestämmelseruttryckligafinns t.ex.fall omom

för barnetsittmedsigfår inteVårdnadshavaren göra genomansvarav
för.intedetomfattning äri mogetsjälv bestämmalåta det somatt en

fysisktibehovbarnetstillgodoseinnebärVårdnaden att omsorgav
fårbarnetliggerfysiskadenavseende. I attpsykisktoch omsorgen

efter sinautbilda sigmöjlighetfårdetuppehälle attbostad och samt att
bl.a.psykiskMedförutsättningar.ochönskemål, behov avsesomsorg

försättsförståelse,trygghet och gränseromtanke,får attbarnetatt
ocksåingårvårdnadenfostran. Ifårbarnethandlandebarnets attsamt

orsakarsjälv ellersigskadardet intesåbarnetuppsiktha över attatt
principiellomfattar rättVårdnaden attför någonskada enannan.

sig ochhosha barnetangelägenheterbarnetsbestämma samt attöver
skall bo.barnetbestämmaatt var

deflestaår. Defyllerdess barnetbestår tillVårdnaden arton av
vårdnadshavarentillkommerskyldigheterochbefogenheter som

fårbarnettakt medår ifylltharbarnetgälla innan attupphör artonatt
angelägenheter.sinainflytandeallt överstörreett egna

den be-tillsammansskall de utövavårdnadshavaretvåbarnetHar
föräldrarutövande. Närvårdnadensföljerstämmanderätt somavsom

ibarnet,vårdnad utövashartillsammansborinte omgemensam
denhuvudsakligenbarnetdagligadenallmänhet avomsorgen om

bor hos.barnetförälder som
denundantagfår med vissa utövasBestämmanderätten eneav
sjukdomfrånvaro,följdandre tilldenvårdnadshavaren när avensam

vårdnadenrörandebeslutdel iförhindradorsakeller är att taannan
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och sådant beslut inte kan skjutasett olägenhet. En vårdnads-utanupp
havare får emellertid inte så för barnetgöra viktigt avgörandeatt ett
måste träffas medan den andre hindrad deltaär i det beslutet. Enatt
vårdnadshavare får inte hindrad del i beslutet hansatt taanses om
mening kan inhämtas oskälig omgång eller tidsutdräktutan kansom
medföra verklig olägenhet för barnet. Ju betydelsefullare beslut ärett
för barnet desto starkare vardera vårdnadshavaresär krav inte bliatt
utesluten från del i det. Beslut ingripande betydelseatt ta ärsom av
för barnets framtid får fattas den vårdnadshavarenav ene ensam
endast barnets bästa uppenbarligen kräver det. frågorom rört.ex. som
barnets skolgång och bosättning.

förarbetenaI prop. 1975/76: 170 har, det gäller vårdnadshavar-när
utövande vårdnaden, anförts följande s. 178.nas gemensamma av

Bestämmelserna i numera 6 kap. 13 § föräldrabalken får
inte tolkas så båda föräldrarna, ingen direktatt ärom
förhindrad, skulle behöva delta i alla de vardagliga av-
göranden måste träffas det gäller vårdnadennärsom om
barnet. Det ligger i sakens bestämmanderättennatur att

denutövas än och denän andre föräldern,av ene av
beroende på vilken dem för tillfället till handsärav som
eller på hur föräldrarna har organiserat utövandet vårdna-av
den. Någon rättslig påföljd drabbar inte den förälder som
driver igenom sin vilja i strid den andres. Enmot utom-
stående tredje berörs vårdnadsbeslutet måsteman som av
också i allmänhet berättigad den förälderatt anta attvara

han har med handlargöra i samförstånd medatt densom
andre föräldern, det inte finns någon särskild anledningom

det föreligger meningsskiljaktigheteratt mellananta att
föräldrarna.

Om föräldrarna inte sammanbor måste det med nöd-
vändighet bli så den dem har barnet hos sig tillatt av som

del kommer träffa de vardagliga beslutenstor i frågaatt om
vårdnaden. Det kan gälla frågor barnets och kläder,matom
sovtider, hur barnet skall tillbringa sin fritid Man kanosv.
utgå från föräldrarna i dessa fall vanligtvis kommeratt

huröverens vårdnaden i skall ochutövasstortom vem som
skall fatta de nödvändiga besluten.

När det gäller beslut ingripande betydelse förav mera
barnets framtid, frågor barnets skolgångt.ex. rör ochsom
bosättning, måste, redan har bägge föräldrarnanämnts,som
delta, inte barnets bästa uppenbarligen kräver beslutom att
fattas, den föräldrarna förhindradtrotsuatt ärene av att
medverka. Ar förhållandena inte sådana beslut snabbtatt
måste fattas, torde den förälder inte har deltagit isom
beslutet i vissa fall kunna hävda detta inte skall gälla.att

Regeringens Arbetsgruppen S 1993:Cpappagrupp om papporna,
barnen och arbetslivet har i sin slutrapport Ds 1995:2 föreslagit
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såstärkasytterligarevårdnaden bör attdenf113s. att gemensamma
kontaktvardagligaochpå barnetsinverkar näraallvarligtbeslut som

bådasamförstånduttryckligtimåsteföräldrarbåda sinamed tas av
föräldrarna.

för-hos,borbarnet närföräldrarnafår denDanmarkI somav
påsiktefrågori allabeslutavårdnad, tarharäldrarna somgemensam

myndighetförmöjligtinteDetbarnet. ärdagligaden enomsorgen om
för-utövande. Kanvårdnadenstvisteravgöranden iträffaatt om

vårdnadenfår denkommainte överensäldrarna gemensamma
föreskrifterbehovviddomstolenFinland kangällerSåvittupplösas. ge

skyldigheterrättigheter ochuppgifter, samt,vårdnadshavarens omom
uppgiftsför-beslutavårdnadshavare,fleratvå ellerharbarnet om

föräldraansvar,vidkan,I Norgemellan dessa. gemensamtdelningen
med intetillsammansstadigvarande borintebarnetförälderden som

med beslutartillsammansbarnet borförälderdensigmotsätta att som
frågorsåsombarnet,dagligadengälleri frågor omomomsorgensom

till-inte borbarnetDendaghem,påskallbarnet somm.m.vara
barnetandra flyttardensiginte hellermed kan motsätta attsammans

frågoravgörande störreVidlandet.plats inomtill avavannanen
kanDetföräldrarna.mellanenighetkrävsför barnetbetydelse vara

ochskolgångbarnetsberörfrågorfrågormedicinska samt som
deltaharboende sighos rättbarnetinte har attutbildning. Den som

påinformationfåhar iskolan och rättiföräldramöten atti stort sett
Dendet dagligaharförälder ansvaret.densätt somsomsamma

i denferierbestämmerhos sigboendebarnetharförälder omsom
kanbarnetinnebärvilket taskränkerinte umgänget attomfattning det

till utlandet.kortvarigamed på resor

Utredningen

vårdnadshavarna intefalli deskall fungeravårdnadFör att gemensam
barnetvårdnadshavarenödvändigt dendettillsammansbor är att som
andrefrån densamtyckeochhörandemedtillsammansbor utan av

dagligagäller denfrågorbesluta ikan omomsorgensomensam
framgårdirektdet interedanförhållande gäller ävenbarnet. Detta om

markeradärigenomförEmellertid bör, attlagregel. ävennågon attav
iinförasbestämmelsehuvudregel,vårdnad skall envaragemensam

medtillsammansborbarnetdirektföräldrabalken att omangersom
gälleri frågorbeslutafår dennevårdnadshavarnaendast somen av

dagligaMed denbarnet.dagligaden avses,omsorgenomomsorgen
kläder,bl.a. barnetsbeslutframgått,tidigare mat,redan omsom
dagligafritid. densin Itillbringaskallbarnetoch hursovtider

tillbringa sinaskallbarnethurockså bestämmaingår attomsorgen
denmedkränker barnets umgängeinteomfattningferier i somen
borbarnetvårdnadshavaredeninnebärdettaandra föräldern; att som
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hos kan med barnet på kortvarigata till utlandet jfr utred-resor
ningens förslag under avsnitt 4.10. När det gäller frågor av mera
ingripande betydelse för barnets framtid måste båda vårdnadshavarna
delta inte barnets bästa uppenbarligen kräver beslut fattas,om att trots

den förhindradär medverka.att Med ingripandeattene mera avses,
redan har bl.a. frågornänmts, sikte på barnets skolgångsom tarsom

val skola/skolform eller bosättning. Kan inte vårdnadshavarnaav
komma dessa frågoröverens får det rådande förhållandet bestå. Enom

dock börutväg, tillämpasyttersta med restriktivitet ochytterstasom
endast i de fall den aktuella frågan inte kan lösas på något sätt,annat
blir den vårdnaden fåratt upplösas. Vad utredningengemensamma nu
anför innebär inte någon ändring vad redan i dag gäller. Denav som
bestämmelse utredningen föreslår redanär, tidigaresom antytts,som

klargörandenärmast och förtydligande gällandeett rätt.av

4.7 Barnets boende

Utredningens förslag: Har båda föräldrarna vårdnaden barnetom
bor föräldrarna inte tillsammans kan domstolen beslutamen vem

barnet skall bo tillsammans med. förutsättningEn för beslutatt ett
boende skall kunna meddelas föräldrarnaär inte kanattom enas

barnet skall bo eller föräldrarna någonattom var av annan
anledning vill få beslut boende.ett om

Sedan den 1 1991 kan domstolen i mål eller ärendeettmars om
vårdnad, i de fall barnet står under båda föräldrarnas vårdnad,
interimistiskt besluta barnet skall bo tillsammans med i ställetom vem
för vårdnaden. För yrkande interimistiskt beslutatt ettom om om vem
barnet skall bo tillsammans med skall kunna till prövningtas upp
fordras dock det föreligger huvudyrkande vårdnadenatt jfr RHett om
1991:71.

I propositionen varigenom möjligheten infördes prop. 1990/91:8
anförde departementschefen s. 47 det under många år riktatsatt
kritik med interimistiska beslutmot gällersystemet vårdnaden.som
Man har anförde departementschefen,menat, det interimistiskaatt
beslutet, det baserat påärtrots material, fåratt starktett magert en
styrande inverkan det slutliga avgörandet den detsamt att som
interimistiska beslutet går knappast har någon praktisk möjlighetemot

få den slutliga vårdnaden barnet.att Departementschefen uttaladeom
hon denna bakgrund sågatt många fördelarmot med ordningen som

innebär interimistiskt beslut i vårdnadsmålatt skall,ett i stället för att
gälla vårdnaden, kunna barnet skall bo tillsammans med.avse vem
Enligt departementschefen torde det obestridligt föräldrarattvara som
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ofta sig hainterimistiskt beslutvårdnadenskilts från ett ansergenom
vårdnadsfråganavgörandetinför det slutligautgångslägesämreett av
Till de positivaanförtrotts vårdnaden.interimistiskt hardenän som

bostadsikte på barnetsinterimistiska beslutetmed detsidorna taratt
påtagligt värdekan hadepartementschefen, detanfördehör, ettatt

vårdnadenmarkering densamhälletsled iett gemensammaavsom
enligt departements-framstår detmed dettahuvudregel. linjeIsom

grundvaldomstol inte påriktigtchefen ettatt avenmerasom
från helaföräldernbehöva skilja denmaterial skallknapphändigt ena

denordningförmån förför barnet. Tillrättsligadet ansvaret somen
psykologiskadepartementschefen denockså enligtdiskuterade talar

förordnandet bliinterimistiskadetföljdenkan blieffekt attavsom
skälen finnsde anfördabakgrund bl.a.ingripande. Motmindre nuav

låta denskäldepartementschefen godaenligtdet att gemensamma
avgjort tvistenslutligt hardomstolenbestå intill dessvårdnaden om

detregelerinradeDepartementschefen görvårdnaden. att somenom
tillsammansskall bobarnetinterimistisktförordnamöjligt att om vem

hainte kommerförordnandetinterimistiskadetmed innebär attatt
huvudsaken.motsvarighet inågon

möjlighetfanförde 39:LU13 s.bet. 1990/91Lagutskottet att en
skulle medföraskall bobarnetbeslutainterimistiskt att manatt om var

med de olägenhetertillkan kommaviss delåtminstone till rätta som
vidareanfördeUtskottetinneburit.besluteninterimistiska attde

uttalattidigarevad utskottetöverensstämmelse medstod iförslaget
1982/83:17.bet. LU

Utredningen

vårdnadanvändningför ökadbreddaFör vägenatt gemensamaven
vårdnadenmarkera denytterligareföroch att som engemensamma

och inte baraslutligtkunna beslutadomstolenhuvudregel, bör
föräldrarna harde falliskall bointerimistiskt barnet ävenom var

bestämmel-sådaninförandetvårdnad barnet. För av enomgemensam
vårdnad. Ibeträffandeförslagockså utredningenstalar gemensamse

vårdnaden kanupplösa dendomstolende fall vägrar att gemensamma
fungeraskall kunnaför vårdnadennödvändigt,det utanattvara

skall bobarnetbeslutapå yrkandedomstolen kanfriktion, att om vem
ovanligtdet inteerfaritvad utredningenmed. Enligt ärtillsammans att

boende ochfrågordomstolen skallvillföräldrarna avgöraatt om
vårdnad. Det ärskall kunna hade sedanförumgänge att gemensam
skullegånger lättaremångaså föräldrarsannolikt accepteraäven att

bobarnet skallgick förordnavårdnad det att vemomomgemensam
iframstår intressantmöjlighet ävensådanmed. Entillsammans som

barnetpraktiska frågornadeföräldrarnade fall är överensnär omom
domstolen.fastställdöverenskommelsesinvill ha avmen
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I Norge, Finland och England kan föräldrar vidäven gemensam
vårdnad, få reglerat barnet skall bo. I Finland har föräldrarnavar
dessutom möjlighet träffa verkställbara avtal boendet.att om

Vid de intervjuer utredningen har utfört, vid utredningens hearing
och i andra sammanhang har samstännnighet rått det bordestor attom

möjligt för domstolen vid vårdnadäven kunnaattvara gemensam
besluta barnet skall bo och Utredningen delarumgänge.om var om
denna uppfattning. En bestämmelse den diskuterade börsom ovan
införas.

En fråga den föreslagna ordningen medförär föräldrarnaattom nu
fortsättningeni kommer tvista barnets boende i stället föratt om om

vårdnaden. Det finns risk för så blir fallet. Men troligenatten
kommer antalet tvister minska beroende på den förälderävenatt att

barnet inte bor tillsammans med sitt barns vårdnads-ärsom men som
havare fâr del i för barnet avgörande beslut och skall få in-ta samma
formation den förälder barnet bor tillsammans med.som som

Möjligheten för domstolen enligt 6 kap. 20 föräldrabalken§att
interimistiskt förordna boende i stället för vårdnad har enligt vadom
utredningen erfarit i begränsad omfattninganvänts i det nuvarande

sådanEn regel bör betydelse förslaget medstörresystemet. om
domstols möjlighet dom med beslut boende genomförs. Iatt ge om en
tvist inledningsvis endast gäller vårdnad kan interimistisktettsom
beslut boende bli huvudyrkandevägenett steg mot ettom om
boende i stället för vårdnadsyrkandet. Den nuvarande bestämmelsen

såledesbör behållas.

4.8 Umgänge och kontaktannan

Utredningens förslag: Barnets till ochrätt umgänge annan
kontakt med förälder det inte bor tillsammans med lyftsen som
fram och betonas. Vidare betonas föräldrarnas ömsesidiga skyldig-
het tillse barnets behov och kontakt medatt umgängeatt av en
förälder barnet inte bor tillsammans tillgodoses.med Härige-som

understryks också förälder barnet inte bor till-attnom en som
med har skyldighet umgås med och på sättatt annatsammans en

hålla kontakt med barnet. Domstolen skall i särskilda fall kunna
besluta kontakt mellan barnet ochän umgängeom annan en
förälder det inte bor tillsammans med. Beslut umgängesom om
eller kontakt kan meddelas i de fall föräldrar harävenannan

vårdnad barnet.gemensam om

Enligt gällande kap.6 15 § föräldrabalken har barnets vårdnads-rätt
havare för barnets behov föräldermedumgängeett attansvar av en
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eller med någon står barnetinte vårdnadshavareär somannansom
långt möjligt tillgodoses. Vårdnadshavarensärskilt så årnära som

kan främjasådana upplysningar rörande barnetskyldig lämnaatt som
däremot.förutsättning inte särskilda skäl talarallt underumgänget, att

det begärsvårdnadshavaresig barnetsMotsätter umgänge som av en
domstolen på begäranvårdnadshavare skallinteförälder är avsom

förefter vad bästi umgängesfråganbesluta ärden föräldern som
föräldrabalkensärskild regel 6 kap. 6 §finnsHärutöverbarnet. aen

kontakt med bådabehovfrågan barnetsslår fast att avomsom
vid valetframträdande platssärskiltskallföräldrarna avges en

i syfteinfördes den 1991bestämmelse 1vårdnadshavare. Denna mars
1990/91:8, bet.umgängessabotage prop.motverka s.k.att

kap. §infördes stycke i 6 15juni 19931990/91:LU13. Den l ett nytt
l992/93zLU221992/93:139, bet.föräldrabalken prop. ut-som

umgångesfrågabedömandedomstolen vidtryckligen att av enanger
församband medför barnet ibeakta risken umgänget utsättsskall att

far illa. Bak-ellerbortförs eller kvarhållsolovligenövergrepp, annars
i propositionenbestämmelsetill dennagrunden attvarauppgavs

kommitföräldrabalken felaktigt§i 6 kap. 6bestämmelsen atta
medverka tillskyldigvårdnadshavaren skullesåuppfattas attatt vara

till kap.Tillägget 6skada barnet.detta riskeraräven närumgänge att
till i vissapropositionen 29,enligt s.föräldrabalken syftar,§15 att
och avsiktentill stånd,bör kommapreciseraavseenden när umgänge

missförståndundanröjadessutombestämmelsenmed är att om
föräldrabalken. Omi 6 kap. 6 §bestämmelsenräckvidden aav

beslutadomstolen intevårdnad kanharföräldrarna omgemensam
umgänge.

1993:CArbetsgruppen SRegeringens papporna,ompappagrupp
föreslagit1995:2har i sin slutrapport Dsoch arbetslivetbarnen

domstol inomfastställasskall kunnaf113s. umgängesrättatt av
för-beaktandemed särskiltvårdnad ochför resp.avgemensamramen

underlätta för barnetssamarbeta ochberedskapförmåga ochälders att
sina föräldrar.med bådakontakt

tagitutredningen dellagstiftningländer ochsamtliga deI stater vars
barnet ochfastställas mellankanutgångspunkten umgängeär att enav

länder kanvissainte vårdnadshavare. I umgängeförälder ärsom
bor hosförälder barnet intebarnet och ävenfastställas mellan en som

England.ochfallet i Finland, Norgevårdnad. Såvid ärgemensam
Även möjlighet. Ifinns dennaFrankrike och Nederländernai

fr.o.m. den 1lagförslag,enligt nyligenDanmark kan, antagetett
inte harför alla föräldrarbeslutasjanuari 1996 umgänge somom

vårdnaden. Ivad bestämtboende hos sigbarnet äroavsett omsom
föräldersdet möjligt reglerabl.a. Finland, rättnågra länder, är att en

föreskrifter besök,med barnet påtill kontakt sätt änannat omgenom
regel kraftiDanmark träderbrevkontakt. Itelefon- ellert.ex. en ny

fall, skall kunnai särskildainnebärjanuari 1996den 1 att man,som
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besluta kontakt med barnet förän denumgängeom annan av
föräldrarna inte har barnet boende hos sig, i form tele-som av
fonsamtal, brevväxling och liknande. måsteDet föreligga speciellen
situation för kontakt skall kunna regleras på dettaatt densätt mot
andra förälderns önskan. Enligt den lagen det inte helt uteslutetärnya

använda regeln vid tillfälle där nekats elleratt umgänge upphävts för
fysisk kontakt med barnet kan till skada för det eller föratt attvara

det föreligger konkret fara för bortförande. I Nederländerna gälleren
förälder kan nekas det striderumgänge barnets intresse,att moten om

barnets vårdnadshavare kan åläggas tillåta barnet hållaattmen att
kontakt med den andra föräldern telefon eller brev.per

Utredningen

Ett barns båda föräldrar har för barnets behov ochattansvar av
Önskemål tillgodoses. Rätten skallumgänge till frågorattom se om
vårdnad och blir tillbörligt utreddaumgänge och skall därvid söka

barnets åsikter skallutröna tillmätas betydelse i förhållande tillsom
barnets ålder och mognad. Regeringen har i propositionen Barns rätt

komma till tals prop. 1994/95:224 föreslagit det i 6 kap.att 15 §att
skall domstolen vid bedömningen frågoratt umgängeanges av om
skall hänsyn till barnets vilja med beaktande dess ålder ochta av
mognad. motivenAv framgår anledning till det direktatt atten av
lagen bör framgå domstolen skall hänsyn till barnets viljaatt ta är att
markera barnets vilja viktig omständighet vid denär prövningatt en

skall i mål och ärendengöras vårdnad. Enligt utredningenssom om
mening bör detta tillägg till 6 kap. 15 § föräldrabalken föras till den
inledande bestämmelsen barnets bästa utredningen föreslagitom som
i avsnitt 4.4.

Vid flera tillfällen, bl.a. vid den hearing utredningen anordnat,som
har det anförts reglerna med barn i föräldrabalken börumgängeatt om
formuleras så det tydligare framgår föratt umgänget är rättatt en
barnet. Utredningen delar denna uppfattning. Umgänget till förär
barnet och för barnet har behov kontakt med båda sinaatt av
föräldrar. Någon absolut rättighet till med barnet förumgänge en
förälder föreligger inte jfr SOU 1979:63 81 f ochs. prop.
1981/82:168 43 För betona och tydliggöraatt umgänget äratts.
till för barnet och i barnets intresse utredningen bestämmel-attanser

i 6 kap. 15 § bör utformasumgänge så det därav framgårattserna om
tydligare för närvarande detän barnets intressenär och behovatt som

det centrala.är
Samtidigt bör också betonas barnets föräldrar och, i före-att

kommande fall, vårdnadshavare har ömsesidigt för tillseett attansvar
barnets behov och kontakt med förälderumgänge barnetatt av en som

inte bor tillsammans med tillgodoses. Härigenom understryks att en
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ochbor tillsammans med har skyldighetförälder barnet inte ensom
hålla kontakt med barnet.umgås med och på sättannatattett ansvar

Även heller bör sanktionerasskyldighet inte kan och intedennaom
få positiv attitydpåverkan. I dettakrav förväntasuttryckligtkan ett en

departementschefendet anledning erinrasammanhang finns attatt om
anförde1990/91:8Vårdnad och prop.propositioneni umgänge

anledning stryka under betydelsenfinnast det kan37s. attattatt av
med också medverkar tillskall umgåsbarnetden förälder attsom

gånger, anförde departements-till stånd. Mångakommerumgänge
till planeradeknyta förväntningarbarnchefen, kan storaett um-

förbytas i besvikelse denförväntningar kangängestillfällen, omsom
medverkar tillumgås med inteskall umgänget.förälder barnetsom

advokater ochsåväl föräldrar domare,har frånTill utredningen som
det börframförts önskemålsamarbetssamtalhandläggare attomav

vårdnad kunna regleraförinommöjligt att gemensamramenvara
tillsammansbarnet inte bormed den förälderbarnets umgänge som

med.
behandlade hösten 1990bet. l990/91:LU13Lagutskottet ett

medföräldrabalken bör kompletterasmotionsyrkande att enom
imöjligt förordnadet ävenbestämmelse umgängegör att omsom

anförde medvårdnad. Utskottetmed beslutsamband om gemensam
följande.23 fanledning motionen s.av

anledning erinraönskemål utskottetMotionärens att omger
påvårdnad byggerinuvarande regler FBatt gemensamom

rättsligadela detföräldrarna är överens ansvaretattatt om
nödvändigt för-det ocksåpraktikenför barnet. I är att

samförståndhuvudsakligen kan handla ifalläldrarna i vart
således ocksåbarnet ochspörsmåldet gäller alla rörnär som

inteförälder detmed denbarnetsi fråga umgänge somom
vidlagregleringbor hos. En umgängesrätt gemensamav

eventuellaslitadomstol möjlighetvårdnad attgersom
kan därför knappastmellan föräldrarnaumgängestvister

bakom vårdnadsreglerna.med tankarnaförenliganses
någotkomma ikan dockFrågan umgängesrätt ettom

propositionen framlagda ochdet iannorlunda läge avgenom
vårdnadtillstyrkta förslagetutskottet attom gemensamovan

fall förälder önskarfråga i deskall kunna komma i även en
vårdnadvårdnad ändåfå ettsomser gemensammenensam

bortse från riskenalternativ. kan då inte längretänkbart Man
fall bli svårt för föräldrar kommaför det i vissa kan attatt

därför viss förståelseUtskottet haröverens umgänget.om
det inteönskemål, konstaterarför motionäremas attmen nu

föreligger reellt behovbedöma detfinns underlag ettatt om
vid beslutreglering umgängesrätten gemensamomavav en
finns därför skälutskottets mening detvårdnad. Enligt att

den be-från tillämpningenavvakta erfarenheterna av nya
tid.stämmelsen under en
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Enligt utredningens uppfattning finns det flera skäl talar försom en
ordning innebär mellan barnet och förälderdenumgängetattsom som
det inte bor tillsammans med kan regleras i de fall föräldrarnaäven
har vårdnad barnet.gemensam om

närvarande kan, vid vårdnad, förälderFör dengemensam som
barnet inte bor tillsammans med inte få domstolsavgörandeett
beträffande Vill denna förälder få reglerat måsteumgänge. umgänget
han eller hon begära vårdnaden skall överflyttas till honom elleratt
henne och i andra hand, för den händelse vårdnaden tillerkänns den

föräldern, yrka med barnet. detta förfarandeandra Genomumgänge
föräldern visserligen till stånd domstol reglerat ochfår verkställ-ett av

eller hon går i allmänhet samtidigtbart han misteumgänge men om
del i vårdnaden. En möjlighet besluta vidumgängetatt om gemensam
vårdnad medför den förälder barnet inte bor tillsammans medatt som
inte behöver den vårdnaden för fåöverge umgängetattgemensamma
reglerat.

diskuteradeEn ordning den skulle enligt utredningenssom nu
kunna bredda för ökadbedömning användningvägen en av gemensam

vårdnad dessutom medverka till lyfta framoch denatt gemensamma
vårdnaden huvudregel. införa sådan bestämmelseFör attsom en en

utredningens förslag beträffande vårdnad. falltalar I degemensam
förälders önskemål, beslutardomstolen, mot en om gemensam

finnsvårdnad det nödvändigt det möjlighet för domstolenattsynes en
kunna reglera barnets med den förälder det inte skallumgängeatt som

bo tillsammans med. går i sådana fall inte bortse från riskenDet att
det i vissa fall kan bli svårt för föräldrar komma överensatt att om

umgänget.
Möjligheten reglera vid vårdnad skulleumgänget ävenatt gemensam

kunna bidra till flera överenskommelser mellan föräldrarna. deFör
föräldrar det svårt förlora vårdnadenflesta är att attacceptera om

barnet. förälder barnet inte bor hos många gångerDen har lättaresom
fården andra föräldern hand den dagligaatt acceptera att om

barnet den vårdnaden kan bestå. Dettaomsorgen om om gemensamma
skulle kunna bli fallet i omfattning för närvarandeän större än genom
utredningens förslag.

diskuterade möjligheten beträffandeDen harumgänge näranu
samband med utredningens förslag i avsnitt 4. 11 beträffande föräldrars
möjlighet träffa avtal vårdnad, barnets boende och umgänge.att om

Utredningen bakgrund det anförda bestämmelsenmot attanser av
bör ändras så det blir möjligt för domstolenumgänge sätt attom

besluta i fall föräldrarnade harumgänge ävenatt om gemensam
vårdnad barnet. Det avgörande för blir då inte längreumgängeom om

förälder vårdnadshavare eller inte. avgörande kriterietDet börären
i stället bli barnet inte bor tillsammans föräldermed denatt som

Till denna fråga återkommer utredningen i för-umgänget avser.
fattningskommentaren.



Utredningens överväganden förslagoch 95SOU 1995:79

fråga utredningen fått åtskilliga påEn synpunkter och åter-som som
kommande behandlats i lagförarbeten bristen på flexibilitet iär
besluten SOU 1979:63 81 och 82, 1981/82: 168umgängeom s. prop.

1990/91:8 37 bet. 1990/91:LU1341 20s. prop. s. s. prop.
1992/93: 139 och bet. 1992/93:LU22 20s.

propositionen Vårdnad och 1990/91:8prop. 38I umgänge s.
anförs det torde finnas anledning stryka under vikten och be-att att

blir individuellt och flexibelt ochtydelsen umgänget anpassat attattav
beslut också i övrigt utformas så dedomstolarnas umgänge attom

förekommabeaktar de skilda aspekter kan i sammanhanget ochsom
barnets behov.motsvarar

ställde sig bakom uttalandena i propositionen,Lagutskottet, som
f erinrade i betänkandet debet. 1990/91:LU13 20 atts. om

föräldrabalken trädde i kraft den juli 1983ändringar i 1 prop.som
uttryck för i väsentliga1981/821168, bet. LU 1982/83:17 gav en

frågan barn; lagänd-avseenden på medumgängeom genomny syn
behovblev betecknat såsom i första hand förringen umgänget ett

det ankommer vårdnadshavaren tillgodose så långtbarnet, attsom
möjligt. beslut såsom veckoslut,det Stereotypaär vartannat varannan

storhelg, sportlov och viss angiven period undervartannat sommaren
inte till under åren växlandemedger umgängetatt parternasanpassas

förhållanden, och det inte heller säkert sådant alltidär umgänge äratt
finns också risk, fortsattedet bästa för barnet anförde lagutskottet. Det

schabloniserad bedömning umgängesfrågorlagutskottet, för att en av
med förälderleder till barn någon gång tillerkänns umgängeatt ett en

förekommanågot huvud inte bör medöverumgängeatt tagettrots
till barnets bästa; så kan exempelvis fallet då denhänsyn vara ena

skyldig till allvarligt brott barnet. Någonföräldern gjort sig ett mot
sådana situationer inteundantagslös regel i börumgängeattom

uppställaskomma till stånd bör dock enligt lagutskottet inte utan
fallumgängesfrågan mäste i dessa liksom alltid bedömas medannars

fall.utgångspunkt i de särskilda omständigheterna i varje enskilt
Även infördesi det lagstiftningsärende varigenom bestämmelsen i
kap. § fjärde stycket föräldrabalken vilka risker domstolen6 15 om

skall beakta vid fastställande 1992/93: 139 27 fprop.umgängeav s.
och bet. 1992/93:LU22 21 f framhölls betydelsen prövningenatts. av

företas under beaktande omständigheterna i detumgängetav av
särskilda fallet.

rättsfalletHögsta domstolen har i NJA 1988 559 tagit avstånds.
från schablonmässigt bestämda umgängestider och framhållit be-
tydelsen prövningen företas under beaktande omständig-attav av
heterna i det särskilda fallet.

framgår enligt utredningen med styrka de redovisadeDet av
förarbetsuttalandena och domstolens avgörande domsto-Högsta attav
len skall beakta de särskilda omständigheter föreligger i varjesom
enskilt fall och besluta efter vad bäst för just detumgänge ärom som
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barn fråga.i Detta understryks dessutomär det föreslagnasom av
tillägget till 6 kap. 15 § föräldrabalken hänsynstagande till barnetsom
vilja och beaktande dess ålder och mognad utredningenav som
behandlat Anledning saknas därför enligt utredningensovan. upp-
fattning vidta några åtgärder för ytterligare betona viktenatt att attav
beslut präglas flexibilitet och de övrigaumgänge hänsynstagan-om av
den utredningen berört. Utredningens förslag verkställbarasom om
avtal avsnittse 4.11 kan säkerligen bidra till flexibelen mera
reglering umgänget.av

Under utredningens bedrivande har frågan väckts det inomom
för beslut möjligt såsom i Finlandumgänge ärett att t.ex.ramen om -

besluta villkor för utövande. Sannolikt sånärmare umgängets ärom-
fallet denna möjlighet såvitt utredningen kunnat finna, iutövas,men

aldrig. Beträffande denna fråga uttalade domstolenHögsta istort sett
rättsfallet NJA 1990 219 ordalydelsen 6 kap. 15 § för-atts. av
äldrabalken inte något hinder domstolen också påutgör mot att anger
vilken plats skall påbörjas och avslutas ellerumgänget vem av

skall står för resekostnader och andra utgifter i sambandparterna som
med utövandet Frågan i månvad sådana föreskrifterumgänge.av om
bör meddelas har inte berörts i lagförarbetena, anförde Högsta
domstolen, uttalade det finns flera skäl talar föratt attsom som
föreskrifter detta slag bör meddelas endast i undantagsfall. Enligtav
Högsta domstolen alltför detaljerade föreskrifterär utövandeom av

ägnade minska samarbetsviljan hos och före-umgänge att parterna
skrifter kan också lätt bli inaktuella grund ändrade faktiskaav

Ävenförhållanden. domstolarna endast i undantagsfall börom
meddela beslut på vilken plats skall påbörjas och avslutasumgängeom
och hur umgängeskostnadema skall fördelas, kan, anförde Högsta
domstolen, föreskrifter detta slag påkallade, uteblivenav vara om
reglering skulle innebära det önskvärda inte kommer tillumgängetatt
stånd eller minskas i utsträckning går barnets in-överuten som
tressen.

Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen 93 har-
föreslagit SOU 1995:26 det i 6 kap. föräldrabalken införsatt en
regel föräldrarna skall dela på de resekostnaderattom som upp-
kommer i samband med barnet umgås med förälder påboratt en som

barnet; kostnaderna skall delasän mellan föräldrarna efterortannan
deras ekonomiska förmåga. Vidare har utredningen föreslagitresp. en
uttrycklig regel domstolarna de målnär avgöratt umgängeom om
skall kunna besluta hur resekostnaderna skall fördelas mellan för-
äldrarna. Vårdnadstvistutredningen de föreslagna bestämmel-attanser

har vällovligt syfte och innebär föräldrarna i praktikenett attserna
inte bör kunna flytta långtså ifrån jfrvarandra vad utredningen anför
i avsnitt 4.10. Skall de föreslagna bestämmelserna införas för-i
äldrabalken bör det ske i 6 kap. Vårdnadstvistutredningen finner inte
anledning i övrigt ställning förslaget.tillatt ta
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tveksamt svensk lag någon möjlighetDet är att,mera om ger som
januari kommer gälla i Danmark, beslutafr.o.m. den 1 1996 att om

fysiskt mellan barnet och den förälderkontakt än umgänge somannan
uppfattning börtillsammans med. Enligt utredningensbarnet inte bor

kap. § föräldrabalken kompletterasbestämmelsen i 6 15umgängeom
för domstolen i särskilda fall kunnauttrycklig möjlighetmed atten

förälder det intekontakt mellan barnet ochbesluta en somannanom
främst påsådan möjlighet bör sikte intemed. Enbor tillsammans ta

föreskrifter olika slagbeslut medförenakunna umgängeettatt avom
kontakt fysisktmöjligheter besluta än umgänge.attutan om annange

bor långtskulle kunna säkerställa barnsådan möjlighetEn att ett som
med dennafår tillgång till viss kontaktsin förälderifrån t.ex.ena

kontakt skulle, iliknande. regelbrev, telefon och En över-omgenom
danskaförutsatts beträffande denensstämmelse med vad nyasom

i de fall direkt kontakt mellankunna tillämpasbestämmelsen, även en
kontakt påförälder kan skadlig. Enoch sättbarnet annatvaraen

frekvent ochtillgodose barnets behovi viss mån kunnaskulle av
ligger i linje medmed båda föräldrarna. Dettakontinuerligt umgänge

kontakttidigare anfört. bestämmelsevad utredningen En änom annan
till föremåldet traditionellakan inte, såsom umgänget, görasumgänge

brist. Emellertid kan detvilket i sigför tvångsverkställighet är en
psykologisk effekt. Möjlig-bestämmelse har visssådanattantas en

liksombör,kontaktheten förordna umgängeänatt om annan
vidumgängesreglema i övrigt, kunna tillämpas även gemensam

vårdnad.
utredningen tillägga dettill det sagda villI anslutning äratt avnu

till för barnet,det klargörs för föräldrarnavikt ärumgängetatt attatt
i de fallendast minimiumgängedomstolen beslutarvad är samt attett

förekomma. kan viktigtvill vidare bör Detbarnet så umgängeett vara
kan komma ochpåpeka också föräldrarna överens annatattatt merom

det domstolen beslutat.omfattande umgänge än som

Upplysningar barnet4.9 om

Någon ytterligare bestämmelseUtredningens ställningstagande:
föri kap. § föräldrabalkenden finns 6 15 rättenutöver omsom

tillsammans med få upplys-förälder barnet inte bor atten som
införas.barnet bör inteningar om

första föräldrabalken har barnets vårdnads-Enligt 6 kap. § stycket15
förälderbehov medför barnetshavare umgängeett att enavansvar

med någon står barnetvårdnadshavare ellerinte är somannansom
skallmöjligt tillgodoses. Vårdnadshavarenså långtsärskilt nära som

4 15-0559
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lämna sådana upplysningar rörande barnet kan främja umgänget.som
Upplysningsskyldigheten viktigare och betydelsefullaavser mera
händelser, barnet skall flytta till eller barnetst.ex. att orten annan
hälso- och sjukdomstillstånd. Om särskilda skäl talar det gällermot
inte upplysningsskyldigheten. Ett sådant särskilt skäl kan attvara en
kvinna vårdnadshavare flyttat med barnetär till försom en mannen
okänd för slippa dennes trakasserier och hon därför inte villort att att

barnets, och därmed sin adress. Bestämmelsenuppge egen, om
vårdnadshavarens upplysningsskyldighet infördes den 1 1991. Imars
propositionen 1990/91:8prop. anförde departementschefen bl.a.
s. 40 f det barnets synvinkel viktigt den förälderäratt attur som
inte vårdnadshavare ändå finns med i barnets vardag påär naturligtett

detta underlättas föräldern i fråga kan aktiv del isätt; taom en mer
barnets liv. Mot denna bakgrund kan anfördedet, departementschefen,
finnas anledning inte skyldigheten för vårdnadshava-övervägaatt om

lämna upplysningar barnet bör markeras tydligare. Departe-attren om
mentschefen betonade det inte så mycket regleringäratt en av en
precis infonnationsskyldighet pedagogiskt stöd iutan ettmera
strävandena främja fungerande de flesta föräldrarFörumgänge.att ett
torde framstådet självklart vårdnadshavaren fortlöpandeattsom ger
umgängesföräldern information barnets utveckling ochom om
åtminstone viktigare händelser inträffar i barnets liv. deFörsom
föräldrar för vilket det inte självklart vårdnadshavaren länmarär att
behövliga upplysningar till den andra föräldern kan det, uppgav
departementschefen, värde vårdnadshavarenattvara av genom en
uttrycklig bestämmelse uppmärksam betydelsen dengörs attav
andra föräldern hålls underrättad barnets förhållanden.om

Även lagutskottet bet. 1990/91:LU13 f26 betonade viktens. av
barnet har goda kontakter med såväl den vårdnadshavandeatt

föräldern umgängesföräldern. Regeln vårdnadshavarenssom om
upplysningsskyldighet skulle enligt lagutskottets mening ses som
ytterligare led i främjasträvandena sådana kontakter. Utskottetett att
underströk regeln vårdnadshavarens upplysningsskyldighetatt om
givetvis inte tänkt leda till någon inskränkning frågai deär att om
kontakter för närvarande finnasbör mellan exempelvis skolan ochsom
den inte vårdnadshavande föräldern.

Bestämmelsen vårdnadshavarens skyldighet lämnaattom upp-
lysningar till umgängesföräldern har, i fall i viss omfattning, haftvart

effektpsykologisk i falldel främjat Tillumgänget.en som en
utredningen har från några socialförvaltningar bestämmel-uppgetts att

fungerar påtryckning på vårdnadshavaren. Någon närmaresen som en
kunskap i vilken omfattning bestämmelsen tillämpas har inte gåttom

få. Enligt utredningens bedömning tjänar bestämmelsen det syfteatt
i propositionen, nämligen pedagogiskt istödettsom angavs som

strävanden främja fungerande umgänge.att ett
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Även med hänsyn till den befintliga regleringen vårdnads-tagen av
havarens upplysningsskyldighet kan det finnas anledning ställaatt
frågan det finns skäl längre det gäller förnär rättenatt ett stegom

förälder inte vårdnadshavare få information barnet.är attsom omen
skilda sammanhang har till utredningen framförts synpunkterI

beträffande behovet bestämmelse det möjligt för dengörav en som
vårdnadshavare få till informationförälder inte tillgångär attsom om

utsträckning vårdnadshavaren. sådan be-barnet i Ensamma som
skulle vad för närvarande gäller kunna utformasstämmelse utöver som

i överensstämmelse med vad redan gäller i och fr.o.m.Norgesom-
den januari 1996 i Danmark för den förälder inte1 rätt somsom en-
har vårdnaden få upplysningar barnet från daghem, förskola,att om
skola, hälso- och sjukvård, sociala myndigheter och polis inteom
sekretess gäller i förhållande till föräldrarna. Vissa inskränkningar i

information skulle Utlämnandetill dock bli nödvändiga.rätten av
upplysningar barnet skulle inte få ske det skulle kunna tillom om vara
skada för barnet. skulle upplysningar inte få lämnasDessutom om
vårdnadshavarens förhållanden. undvika missbrukFör rättenatt attav
få upplysningar barnet och för kunna skydda måstedet,attom en

bestämmelse dessutom i överensstämmelse vadsådan mednära som-
skall gälla i Danmark innehålla möjlighet för domstolen påatt,en-
talan vårdnadshavaren eller socialnämnden, inskränka möjlighetenav
för den förälder inte har vårdnaden få upplysningar frånattsom
myndigheter och institutioner.

riksdagen har återkommande behandlats och avslagits motionsyr-I
kanden barns båda föräldrar, oberoende de äratt ettom av om
vårdnadshavare eller inte, bör jämställda i sekretessammanhang,vara

till information fråndvs. ha barnet sjukvårdsin-rätt t.ex.samma om
rättningar.

Konstitutionsutskottet behandlade hösten 1988 motion i vilkenen
sekretessreglerna förbegärdes hälso- och sjukvården iöversynen av

syfte förbättra möjligheterna för förälder inte har vårdnadenatt en som
sitt barn få upplysningar barnet det intaget för vård.när ärattom om

sitt riksdagen godkända betänkande bet.I 1988/89:KU14 framhöllav
konstitutionsutskottet 9 med hänvisnings. till Socialstyrelsenett av-
avgivet yttrande det på området får föreligga visstatt ettanses-

för uppgiftslänmande aktuellt slag till den förälderutrymme av som
inte vårdnadenhar sitt barn, vårdnadshavarens samtyckeävenom om
skulle saknas. Konstitutionsutskottet framhöll vidare det självfalletatt

angeläget åtgärder vidtas nuvarande ordning medförär att om
olägenhet i praktiken för den förälder endast har umgängesrätt.som
Enligt konstitutionsutskottet hade det dock inte framgått situationenatt
skulle sådan det påkallat det i motionen begärdaatt att tavara var
initiativet.
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Lagutskottet erinrade våren 1989 bet. 1988/ 89:LU33 konstitu-om
tionsutskottets redovisade ställningstagande och anförde attovan
riksdagen inte borde frångå sitt tidigare ställningstagande frågan.i

samband med lagutskottet bet. 1990/91 höstenI :LU13 1990att tog
förslaget vårdnadshavarens inforrnationsskyldighetställning till om

behandlade utskottet motion vari fråganäven togs upp omen
sekretesskyddet för barn 26 den motionen framhöllss. I att
gällande sekretesskydd anknytningen till vårdnad leder till attgenom
den från vårdnaden skilde föräldern drabbas på orättfärdigt sätt.ett

vårdnadshavande förälderEnligt motionen måste icke haäven en
sig i sina barns liv. Vid barns sjukhusvistelse,möjlighet att engagera

utbildning informationen till umgängesföräldern starktskolgång och är
begränsad och delvis omöjliggjord anfördes det i motionen. De

effekterna sekretesskyddet medför enligt motionennegativa ärsom en
och i motionen begärdesallvarlig försvagning barnets nätverk ettav

jämställda ibåda föräldrarna börtillkännagivande att varaom
såväl konstitutionsutskot-sekretesshänseende. Lagutskottet erinrade om

betänkanden och anfördelagutskottets redovisade atttets som ovan
för riksdagen ändraansåg utskottet det fanns skälinte heller att attnu
sammanhanget dendenna fråga. Utskottet påpekade iståndpunkt i att

upplysningsskyldighet i vissregeln vårdnadshavarensföreslagna om
tillgodosåg syftet med motionen.mån

ytterligare två tillfällen, vårenLagutskottet har därefter vid senast
behandlat motionsyrkandenbet. 1992/93:LU22,1993 att ettom

vårdnadshavare eller inte,föräldrar, oberoende debarns båda ärom
sekretessammanhang. Utskottet erinrade i detjämställda ibör vara

tidigare ställningstagande.f riksdagensbetänkandet s. 37 om
också informationsbehovUtskottet framhöll det umgänges-att som en

allmänhet tordesitt barn i kunnaberättigad förälder kan ha om
informationvårdnadshavaren dentillgodoses att ger somgenom

gäller bestämmelserna i sekre-bestämmelsen förutsätter. När det
till förunderströk utskottet dessa kommittesslagstiftningen attatt

oinskränktoch vårdnadshavaren harskydda barnet inte rättatt enens
uppgifter gäller barnet.få alla sekretessbelagdadelatt ta som omav

hållsviktigt umgängesföräldernerinrade detUtskottet är attattom
anförde bestämmelsen ibarnets förhållanden ochunderrättad attom

upplysningar förhållandenföräldrabalken sikte6 kap. 15 § tar om
betydelsefullt påverkar barnetspå ingripande eller sättett merasom

frågaexempelvisnuvarande eller framtida situation. Det kan vara om
feriearbete eller särskildahälsa, skolgång, uppehållsort,barnets

enligt utskottetdenna bestämmelse harfritidsintressen. Genom
barnetför vårdnadshavaren lämna upplysningarskyldigheten att om

anfördemarkerats. Utskottettill umgängesföräldern tydligt även att
meningkraft två år och enligt utskottetsbestämmelsen varit i i drygt

stånd. Utskottet förutsatte regeringenutvärdering komma tillbör atten
härtill.tillfälle initiativvid lämpligt tar
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Utredningen

i det föregående beträffande såvälUtredningens förslag gemensam
utredningensboende och kommer enligtvårdnad umgängesom

för närvarande kommermedföra fler barnbedömning ännu änattatt
följd kommerbåda föräldrarnas vårdnad. Som dettastå underatt en av

möjlighet få in-bli färre inte harföräldrarde attatt sammasom
fallvårdnadshavaren. i vilkabeträffande sitt barn Deformation som

kanbarnet inte kommer blivårdnaden antasatt gemensam varaom
djupgåendekonflikten mellan föräldrarna såsådana är attatt en

kunna kommaden skisserade skulleinformationsmöjlighet som ovan
tänkta.syfte det Dettamissbrukas och användas i änannatettatt

vårdnadshavarentill där såväli sin ledaskulle tur somprocesser
för begränsa dentvingas vidta åtgärdersocialnänmden skulle att att

barnet.få informationvårdnadshavande föräldernsinte rätt att om
ställningstagandenupprepadehärtill och till riksdagensMed hänsyn

regleringföreslå någon ytterligareutredningen för intehar stannat att
vårdnadshavande förälders tillbefintliga inteden rättutöver av en

barnet.upplysningar om
föräldrabalken§bestämmelsen i 6 kap. 15utvärderaAtt om

umgängesföräldernskyldighet lämnavårdnadshavarens att upp-
svårigheter.sig interörande barnet låterlysningar göras utan stora

bestämmelsen faktisktfå kännedom hurdet svårtDels är rentatt om
uppgiftersådana viktigadels bedömningen vadtillämpas, ärär av som

uppfattning börsubjektiv. Enligt utredningensskall lämnasde rentatt
efter det utredningensbestämmelsen anstå tillutvärdering aven

förslag genomförts.

utlandsvistelseTillstånd till4.10

förslag: får inte med sig barnetVårdnadshavarenUtredningens ta
trettio dagarför längre sammanhängande tidutomlands än utan

Sådantvårdnadshavare.förälder intetillstånd ärav en som
finns reglerattillstånd fordras emellertid endast det ett um-om

förälder intefall denmellan barnet och föräldern. I degänge som
med sigsig vårdnadshavarenvårdnadshavareär motsätter taratt

utlandsvistelsen.tillstånd tillutomlands kan domstol lämnabarnet

får själv,har vårdnad barnetEn förälder ut-somsom ensam om
frågor sikteför i avsnitt 4.6, besluta i allaredningen redogjort tarsom

be-utlandsvistelser. Någonbl.a. boende ochpå vårdnaden, barnets
i dessabestämmanderättinskränker vårdnadshavarensstämmelse som

med barnetflyttningfinns inte. de fall vårdnadshavarensavseenden I
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syftar till försvåra eller omöjliggöra med denumgänget andraatt
föräldern kan det finnas anledning föra vårdnaden till denna.överatt

sådant beslutEtt kan komma frågai flyttningenäven leder tillom
negativa konsekvenser för barnet byte miljö, skolagenom av m.m.

omständighetenDen vårdnadshavare flyttar så långt frånatt en
umgängesföräldern försvåras kan emellertid inteumgänget generelltatt

sådan omständighet medförsägas denna därigenomattvara en som
diskvalificeras vårdnadshavare. Skälen till flytta kanattsom vara av
skilda slag, dessa skäl måste alltid ställas vad bäst förärmotmen som
barnet.

Utredningen

Utredningen har, bakgrund barnets behov ochnäramot ettav av
frekvent med båda sina föräldrar,umgänge möjlighetenövervägt att
införa bestämmelse begränsar vårdnadshavarens möjlighet atten som
flytta inom Sverige. En sådan bestämmelse skulle emellertid kunna ses

form kommunarresf och utredningen har redan detsom en av av
skälet släppt tanken. Till det anförda kan läggas inte någotattnu av
de europeiska länder lagstiftning utredningen tagit del harvars av
någon bestämmelse förbjuder vårdnadshavaren flytta inomattsom
landet. vissaI Amerikas Stater harFörenta domstolarna möjlighetav

förbjuda vårdnadshavaren flytta med barnet från visst angivetatt att ett
område, vilket ofta sammanfaller med geografiska område.statens

dettaI sammanhang kan det finnas anledning erinra vad Ut-att om
redningen barnens anförde i betänkandet Barnetsrätt 2 Omrättom
föräldraansvar SOU 1979:63 under rubriken några praktiskam.m.
frågor vid utövande s. 84 Utredningen anfördeumgängesrättens

speciellt problem vid utövande umgängesrätt äratt ett av om en
förälder har föräldraansvaret fattar beslut angående barnetsom ensam

har direkt betydelse för möjligheten utöva umgängesrätt.attsom
Utredningen exempel det fall denna förälder bestämmertog attsom
sig för flytta utomlands. Fråga uppkommer därvid, anfördeatt
utredningen, den andra föräldern, sina möjligheter tillom som ser

med barnet beskurna eller kanskeumgänge helt avklippta, skall ha
möjlighet påverka sådant beslut. Med beaktande vadatt ett av
utredningen anförde barnets behov goda och relationer tillnäraom av
båda föräldrarna den sig i och för sig känna sympati föruppgav en
sådan möjlighet. Utredningen ansåg det dock orealistiskt och alltför
mycket stridande handlingsfriheten för den har föräldraan-mot som

införa sådan bestämmelse. Ibland kan dock sådansvaret att en en
flyttning för barnet innebära sådan förändring det kan finnasatten
anledning fortsättningeni börompröva ha föräldraansva-att vem som

anförde utredningen, tillade båda föräldrarna kanret, attsom om
erbjuda hem kan barnets anknytning till släktingar och andraett gott
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skola daghemnärstående, kamrater, eller skäl för föräldraan-attvara
flyttas till förälder påbör den bor kvar den däröversvaret ortsom

anknytning.har sådanbarnet en
finns eller mindre omfattande möjligheterflera länderI attmer

vårdnaden flytta ellerförbjuda förälder har medattsom ensam resaen
Danmark gäller, i de fall föräldrarna harutomlands. Ibarnet gemen-

kommer föra barnetvårdnad och det finns risk dem attatt en avsam
avgörande vårdnaden,och därmed föregripalandet ett attut omur

vårdnaden till den andrajustitieministern interimistiskt kan överföra
Island vårdnadsfråga inteföräldern. Såvitt kan, ärom enavser

någonJustitieministeriet på begäranavgjord, domstol eller av av
den andra föräldern inte får föra barnetföräldrarna bestämma att ur

fårmed barnet den andralandet. Om förälder har umgängesrätten
mindre umgängesberättigade fårinte utvandra med denföräldern

inför sysselmanden.uttala sig saken och föra denna Itillfälle att om
föräldrarnainnebär i de fallgäller ordningNorge äratt, oensesomen
barnet skall bo till-skall ha föräldraansvaret eller vemvem somom

dem får barnet med sig landetmed, inte någon uttaav ursammans
gäller dock inte vidsamtycke från den andra föräldern. Dettautan

barnet kommerdär det framstår uppenbartkorta utlandsresor attsom
förälder,det gäller England så kantillbaka planlagt. När en omsom

landetbarnet skall bo hos, inte barnetdomstol beslutat ta urvem
samtycke från den andratid månad skriftligtunder längre än utanen

eller tillåtelsedenna har föräldraansvar för barnetföräldern ävenom
tillståndförälder ansöker domstolensfrån domstol. En attsom om

barn måste visa hur den harflytta utomlands med arrangeratett
och domstolenskolgång, i det landet,barnets boende, görm.m. nya

ordnats denbarnets levnadsförhållandenprövning hur näraven
förälder skall erhålla tillstånd.beslutar om en

anförde, flera skälvad Utredningen barnensfinns,Det rätttrots om
förinnebär begränsning iför införandet ordning rättensom enav en

skäl denvårdnadshavare föra barnet utomlands. Ett är attatten ensam
medför allt fler människor, olikainternationaliseringenökade att av

bosätter sig skälskäl, flyttar till utlandet och där. Ett ärannat att rent
förälder har vårdnadenallmänt förhindra att utanen som ensam

från vårdnadshavande förälder flytta med barnetsamtycke inteen
medföra barnets behovutomlands eftersom detta kan umgängeatt av

försvåras eller helti Sverige kvarboende föräldernmed den avsevärt
omöjliggörs.

införasbakgrund det anförda utredningen det börMot attav anser
vårdnadshavare tillstånd frånbegränsning i förrätten att, utanenen

föra utomlands förförälder inte vårdnadshavare, barnetären som
sammanhängande tid trettio dagar och detta detlängre än oavsett om

tillfällig utlandsvistelse eller flyttning. Enär permanenten en mer
stårsikte endast på det fall barnet intesådan bestämmelse bör ta att

vårdnad. Står barnet under föräldrarnasunder båda föräldrarnas
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vårdnad fordras redan därigenom samtycke till föraattgemensamma
utomlands från den förälderbarnet barnet inte bor tillsammanssom

med. förutsättning för begränsningenEn med barnetatt att ta
utomlands skall gälla det finns reglerat mellanär umgängeatt ett

förälder inte vårdnadshavare.barnet och den I de fall dennaärsom
vårdnadshavaren förförälder sig barnet utomlands börmotsätter att en

möjlighet finnas för domstol lämna vårdnadshavaren tillstånd tillatt
Ärutlandsvistelsen. det fråga flytta med barnet bör vårdnadsha-attom

redovisa hur frågorna barnetsinför domstolen boende,omvaren
Ävenskolgång och barnomsorg har ordnats. barnets möjligheter att

redovisas.umgås med den i Sverige kvarboende föräldern bör Finner
domstolen vid sin prövning vad anordnats för barnet äratt som
tillfredsställande och de skäl vårdnadshavaren har förväger attsom

fårbarnet landet de skäl talar häremot domsto-föra äntyngre somur
meddela tillstånd. de fall domstolen meddelar tillstånd bör denlen I

också frågan mellan barneti samband därmed umgängetta upp om
Handläggningen tillstånds-den i Sverige kvarboende föräldern.och av

frågor enligtdomstol bör liksom de flesta andra 6 kap.frågan i
tvistemål.föräldrabalken ske ettsom

behandlade kan i sig inte hindrabestämmelse denEn som nu en
sig för tillstånd föra barnet utomlandsförälder bestämmer att utansom

direkt sanktion i händelse överträdelsedetta. Någongöraatt av av
dock inte införas. Emellertid kan denbestämmelsen bör yttersta

vårdnadshavaren erforderligt tillstånd förkonsekvensen att utanav
vårdnaden bör föras till den förälderlandet blibarnet överatt somur

vårdnadshavare tillståndalltjämt bosatt i Sverige. Omär utan atten
vidtar åtgärder för detta, kan det bliföra barnet utomlands ändå

förälderaktuellt interimistiskt överföra vårdnaden till den inteatt som
alltid gäller vad bäst för barnetvårdnadshavare. Här ärär attsom som

avgörande vid domstolens ställningstagande till vårdnads-skall vara
interimistiskt förordnande skall kunna meddelasfrågan. För att ett

vårdnaden. de fall alltfordras huvudyrkande I barnett ett trotsom
landet får de möjligheter står till buds enligt lagenförs ur som

1989: erkärmande och verkställighet utländska vårdnadsav-14 om av
göranden och överflyttning barn tillämpas. Till detom num.m av

föreslagna kananförda kan läggas bestämmelse denäven att en som
få obetydlig handlingsdirigerande effektinteantas attgenomen

kontinuerlig kontakt med båda sina föräldrarbarnets möjlighet till en
ytterligare.betonas

kan finnas skäl också erinra bestämmelsen i 21 kap.Här att om
länsrätten kan omedelbart förordna10 § föräldrabalken attsom anger
det mål verkställighetbarnet skall hand inäratt tas ett om avom

fara fördomstols dom vårdnad eller föreligger bl.a.umgänge attom
barnet förs landet. länsrättens beslut omhändertagande inteKan omur
avvaktas får polismyndigheten, något mål anhängigt,äroavsett om

förvidta sådana omedelbara åtgärder kan ske skada barnet.utansom
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4.11 Socialnärrmdens godkännande avtalav
vårdnadom m.m.

förslag:Utredningens Föräldrar träffat avtal vårdnad,som om
föräldrarna barnet skall bo tillsammans med ochvem av om
kan få sådant skriftligt avtal godkänt tjänste-umgänge ett av en
socialnämnden avtal. Vid prövningenprövautsett attsomman om

föräldrarnas avtal kan godkännas skall barnets bästa och dess
önskemål beaktas. fastställtEtt avtal gäller på sätt ettsamma som

kraftlaga domstolsavgörande.vunnet

I Finland kan föräldrar i omfattning lösa frågor vårdnad,stor om vem
barnet skall bo hos och avtal fastställsumgänge genom som av
socialnänmden. Sådana avtal skall ingås skriftligt. När socialnäirmden

avtalet kan fastställas, skall den beakta barnets bästa ochprövar om
barnets önskemål. Socialnämnden fastställakan avtalävenegna om
underhållsbidrag. Ett fastställt avtal gällande och kan verkställasär

laga kraft domstolsbeslut. Denna möjlighet iett vunnet attsom
Finland fastställa föräldrars avtal har i Sverige kommit kallas denatt

modellen.finländska
Domstolsutredningen behandlade i betänkandet Domstolarna inför

2000-talet SOU 1991:106 den finländska modellen. Utredningen
uttalade s. 63 t sin slutsats följande.som

sådantVi det beskrivna har vissaatt ett systemanser som
fördelar. möjlighet lösa vârdnadsfrågorDet öppnar atten

via domstolarna. Härigenom kan skapautan att man
förutsättningar för lösningar grundade påstörre ärsom

frivilliga överenskommelser. Samtidigt medförakan det en
avlastning för domstolarna. finns därförDet mycket som

förtalar lösning baserad på den finländska förebildenatt en
skulle framkomlig också i Sverige. detMenvägvara en
krävs viss ytterligare utredning. Framför allt måste man
skaffa sig uppfattning de konsekvenser skulleen om som
uppstå för kommunerna det gäller personalbehov. Detnär
kan knappast komma frågai tillskapa lösningatt en som
medför avsevärda kostnader för kommunerna. Samtidigt är

beakta det torde förutsättning föratt att att systemetvara en
skall bli lika användbart i Finland socialnärnndernaattsom
hjälper till med räkna underhållsbidrag.att ut

remissbehandlingenUnder Domstolsutredningens betänkandeav
uttalade flertalet remissinstanser intresse för den finländska modellen
och förordade den skulle bli föremål för ytterligare utredning.att
Remissinstansernas yttranden finns redovisade i Remissamrnan-
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Domstolsutredningens betänkandeställning, SOU 1991:106 Domsto-
inför 2000-talet. Arbetsuppgifter och förfarandereglerlarna DS

remissinstanserna uttalade sig för socialnämnden1993:51. En attav
tvistiga vårdnadsfrågor.bör få avgöraäven

finländska modellenDen

vårdnad barn ochEnligt den finländska lagen umgängesrättang. om
barnet skall bo hos ochfrågor vårdnad,kan umgängevemom

ingår avtal dessaantingen föräldrarnabestämmas ettatt omgenom
domstols beslut.socialnämnden fastställer ellerfrågor genomsom

barnet skallavtal bestämma vårdnadenFöräldrarna kan att omgenom
föräldern,barnet skall bo hos denatt ena omgemensam,vara

föräldern skall hatillsammans, denföräldrarna inte bor att ena ensam
kontakt med ochskall ha hållavårdnaden, barnet rätt attattsamt

tillbarnet inte bor.träffa den förälder hos vilken Denna rätt umgänge
andra former kontakt,bara fysisk kontaktomfattar inte ävenutan av

föräldrarnaeller telefon.brev Det avgörärt.ex. som omper
avtal eller beslutskall reglerasvårdnaden genom genom avm.m.

domstol.
skall ingås skriftligt ochvårdnad, boende ochAvtal umgängeom

den kommun därföreläggas socialnämnden iskall för fastställelse
bil. detfinns färdig avtalsblankett 14barnet bosatt. Detär menen

fastställelse avtal dennainte någon förutsättning förår ett attav
avtalet kan fastställasanvänds. socialnärrmdenblankett När prövar om
önskemål dvs. iakttabarnets bästa och barnetsskall den beakta egna

Socialnänmden kanbedömningsgrunder domstol. vägra attsomsamma
föräldrarnavårdnad, boende ochfastställa avtal umgängeett somom

avtalet striderdet föreligger skälingått endast när att anta att mot
fastställa avtaletSocialnämnden kan välja mellanbarnets bästa. att som
saknar möjlighetfastställelse, nämndensådant eller vägra attatt men

detinnehåll i beslut. socialnänmdenändra avtalets sitt Anser att
otillfredsställande kan den dock försökaavtalade ärarrangemanget

ändra avtalet så det barnets bästa.förmå föräldrarna motatt att svarar
socialnänmden kan reglera såväl barnetavtal fastställsEtt vemsom av

föräldrarna harskall bo hos umgänge även om gemensamsom
fastställa avtalvårdnad barnet. Socialnämnden kan även omom

kan verkstäl-underhållsbidrag. Avtal fastställts socialnärrmdensom av
fastställt avtallaga kraft domstolsavgörande. Ettlas ett vunnetsom

domstolsavtal eller beslutkan ändras antingen nyttettgenom genom
ändras antingen beslut elleroch beslut kan ett nyttett genomgenom

alltidavtal. Fastställelse avtal socialnämndensgörs vägnarettett av
tjänsteman.enav

tidigare avtal ellerfall föräldrar träffar avtal ändringI de ettom av
Socialnämn-ingen betydelse.beslut har orsakerna till ändringenettav



Utredningens överväganden och förslag 107SOU 1995:79

den skall fastställa det avtalet det inte finns skäl detatt anta attnya om
strider barnets bästa. Om föräldrarna däremot ansökermot ett nyttom
domstolsavgörande förutsätts det, för ändring skall kunna ske,att en

förhållandena har ändrats eller någon anledning före-att att annan
ligger.

finnsFinland det endast de två tidigareI beskrivna möjligheterna -
eller domstolsbeslutavtal reglera frågor vårdnad barn.att om om-
kan inte i Sverige fåMan vårdnad efter anmälan,som gemensam en
de fall föttsi barn ogift moder måste föräldrarna för fåettutan attav

vårdnad de inte ingår äktenskap antingen träffa ettgemensam om- -
vårdnaden fastställsavtal socialnämnden eller ingeom som av en

ansökan vårdnad till domstolen.om gemensam
för finländskaEn redogörelse den lagen vårdnad barn ochang. om

finns i bil. 4.umgängesrätt
skaffa kunskapFör tillämpningen den finländskanärmareatt om av

lagstiftningen har Vårdnadstvistutredningen besökt Finland. Ut-
redningen sammanträffade där med domare vid tingsrätterna i Lovisa
och Helsingfors, tjänstemän socialbyråerna i städer samt,samma
vid besök på Justitieministeriet i Helsingfors, företrädare för det
ministeriet, för Social- och hälsovårdsministeriet och för Social- och
hälsovårdens rättsskyddscentral. Dessa sammanträffanden igav
huvudsak följande bild vad i Sverige har kommit kallas denattav som
finländska modellen.

Möjligheten för föräldrar avtal komma huröverensatt genom om
de skall ordna förhållandena för sina barn uppfattas mycket bra.som
Socialnänmdernas tjänstemän upplever det viktig ochsom en ansvars-
full uppgift i förebyggande syfte kunna arbeta med dessa frågor.att

Föräldrar får hjälp med sluta avtal vårdnad, ochumgängeatt om
boende underhållsbidrag till barnet socialarbetare harsamt om av som
fortbildning inom det aktuella området. Gifta föräldrar dvs. makar kan
få hjälp med fastställa underhállsbidrag till make däremotäven att men
inte med bodelning. föräldrarnaNär kommer till socialbyrån de oftaär

hur de vill ordna det för barnen. Föräldrarna vill docköverens haom
information och i allmänhet osäkra beträffande innebördenär av
begreppet vårdnad. Vid föräldrarnas besök diskuterasgemensam

föräldrarna redan När föräldrarnaumgänget även är överens. ärom
det socialnämndens uppgift verka förär deatt attoense enas om en

lösning med barnets bästa och i sådana fallöverensstämmer kansom
fordrasdet många sarnrnanträffanden. Dessa fortsätter så länge det är

ändamålsenligt försöka förmå föräldrarna ingå avtalatt att ett om
barnen. Socialarbetarna mycket aktiva i sina försök förmåär att
föräldrar komma Något återbesök hos socialbyrån föröverens.att
kontroll avtal tillbörligt sker normalt inte föräldrarnaäratt ettav men
kan komma tillbaka för få hjälp med träffa avtal. cirka tioIatt att nya

de ärenden kommer till nämnden motsättningarnaärprocent av som
mellan föräldrarna så djupa förutsättningar saknas för få tillatt att
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fall hänvisar socialbyrån tillnågot avtal. I dessastånd parterna
föräldrar vill erbjuds medling familjeråd-domstol. deFör ävensom

givning.
tidigare avtal eller dom-avtal ändraMöjligheten ettatt genom

smidigt förfarande. Föräldrarnabidra tillstolsavgörande ettanses
vad fungerar ochsocialbyrån och diskuterar intetillkommer som

i avtalet. händernödvändiga förändringar Detsker därvidibland -
giltighet begränsas iavtalsgäller små barnsärskilt detnär att ett-

träffatillbaka försedan kommerföräldrarnatiden och att ett nyttatt
tillbaka varjeIbland kommer föräldrarutgång.efter avtalstidensavtal

beträffandegäller särskiltavtalsprövning. Dettaförnyadförår en
stånd förtillbegränsad tid kommerAvtal för attumgänge. en

fungerar.fram och avtaletsigskall kunnaföräldrarna pröva se om
vårdnadpå antingenvårdnaden sikteavtalMedan tar gemensamom

formuleras på många olikakan avtalvårdnad umgängeeller omensam
förmed inte bara tideravtal kan umgängetsådantI utansätt. tasett

detaljerskall betala resekostnader samtäven t.ex. omvem som
lämnande barnet.av

används i detvårdnadenträffa avtalMöjligheten storaatt m.m.om
eller Detta berorskiljer sigfall föräldrarflertalet när separerar.

infördes åravtalsmöjligheteninarbetning. Närsannolikt många års
förstamarknadsföring och under dedirektinte någon1984 skedde

för föräldrarMöjlighetenantal avtal.endast mindreträffadesåren ett
föränd-innebarsocialnämndenavtal godkännsträffa storatt enavsom

bl.a.förtjänstemänför nämndernasinte bara ävenring, utan
föräldrarbörjade sändaår innan dessaoch det fleraadvokaterna, tog
användade flestadag skiljer sigsocialbyrån. Itill utan attpar

socialbyrån vilket sedanavtal påträffar förstadvokat. Föräldrarna ett
äktenskapsskillnad.med ansökantillsammansin till rätten en omges

initiativ.socialbyrån påkontakt medflesta föräldrarDe egettar
socialbyrån advokat ellerföräldrar tillgång hänvisasNågon avav

fåroch föräldrarträffa avtal kändMöjlighetendomstol. äratt
familjerâdgivningen och andrabl.a.vetskap dendessutom genomom

medlingsorganisationer.
uppfattningen isocialnämndenallmänhetensVad gäller ärsyn

med socialnämnden iFinland kontaktLovisa i taratt en annanman
socialnämnden i Finlandomfattning i Sverige ochoch större än att

Helsingforsallmän serviceinrättning. Ibetraktas tror mansom enmer
idensamma i Sverige ochsocialnänmden ipå ärstort settatt synen

Helsingfors detbåde Lovisa ochFinland. iDäremot attmananser
föräldrar hellre går direkt till domstolen. Detlitenfinns somen grupp

vårdnadenfår hjälp med lösa frågorföräldrarhänder även attatt om
domstolen föransökan tillhos socialbyrån sedan gör attmen enm.m.

domstolen.fastställt beslutfå avtalet ett avgenom
ochvårdnad barndet lagen umgängesrättNär omgenom ang.

för-fastställaskulle få möjlighetbestämdes socialnämnden attatt
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avtaltidigare fastställanämnden redanavtal, hade rättäldrarnas att om
skullesjälvklart nänmdenansågs därförunderhållsbidrag. Det att svara

till behovroll leddeSocialnämndensavtalen.för de ettäven nyanya
i allmänhet intepersonaltillskott erhöllsNågotökade utanresurser.av

befintliga Imedarbetsuppgifterna fick klarasde resurser.avnya
annorlunda. bildadesnågot DärsituationendockHelsingfors en nyvar

fick deoch denför ändamåletsocialförvaltningenbyrå inom resurser
arbetsuppgifterna.handha deförfordrades att nyasom

vårdnadsutred-antaletinfördes harträffa avtalmöjlighetenSedan att
det enligt dendock påberorMinskningenminskat. ävenningar att nya

vårdnadsutredningar. Enbeslutadomstolenankommerlagen att om
med materialtillräckligtdet finnsavslåsutredning kanbegäran omom

skulleTidigareuppgifter.föräldrarnasdomstolen,i t.ex. genom
begärde det. Denföräldernågonvårdnadsutredning göras om

blivitvårdnadsutredningarantaletfrigjortsarbetskraft attgenomsom
behovsocialnämndernasdock intefärre motsvarar nya resurser.av

föräldrarnaskalläktenskapsskillnad till domstolenansökanI omen
kan skebarnet.beträffande Dettabeslutatredovisa vad de attgenom

hänvisar tillellersocialnänmdenfastställtsavtalinde ett avsomger
beträffande barnet. Detöverenskommelse närmastärnågon annan

skilsmässan harsamband medföräldrarna ikontrollfråga attom en
för-Harvårdnad ochangåendefrågorna umgängesrätt.tänkt också

beslut behövs,och de ingetfrågordessaäldrarna övervägt attanser
denbeslutfatta någotpå initiativdomstolen intekan utaneget

erhållasäktenskapsskillnadfortsätter. Kanvårdnadengemensamma
till social-hänvisa föräldrarnadomstolenbetänketid, kanefterförst

Äktenskapsskillnad betänketidavtalsdiskussioner.nämnden för utan
åtskilda debottavbrottendast makarmeddelaskan senasteutanom

två åren.

Utredningen

tillflesta föräldrar framseparation kommer deellerskilsmässaVid en
domstol ellertvista ivårdnad ochlösning i fråga umgänge utan attom

Å sidan finns detdomstolsförhandling. andrainledandeefter en
nå någoninte gårkomplicerade detfall såtvistiga är attattsom

detslita tvistblir nödvändigtöverenskommelse. Om det äratt en
samhällsorgan bästdetuppfattning domstolutredningens äratt som

tvistefrågorna.sig förlämpar avgöraatt
föradet skulletalar föremellertid mycketfinnsDet attattsom

på denfortsätterfrån domstolenflera tvister vägbort somom man
samarbetssamtal.föräldrarnaerbjudaslagit in på attgenomman

sådana samtalsamarbetssamtalen visarutvärderingUtredningens attav
samtalen kommerlyckas,leda till avtal,utsikterhar störst attatt om

väldornstolsförfarande inletts. Närharstånd innantill parternaett
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befinner sig i domstolen kan tvisten lätt bli konfliktfylld vadänmera
den skulle Detta förhållande det önskvärt medgörannars vara. en
ordning skulle leda till frågor vårdnad i störstaattsom om m.m.
möjliga utsträckning kunde handläggas i mindre konfliktskapande
former.

förEtt skäl ökad hantering dessa frågor utanförannat en av
domstolen familjemålen i anspråk hel del domstolarnasär att tar en av

det därför skulle fördelaktigtoch domstolarnaattresurser vara om
avlastades sådana mål. Vidare skulle sådan hantering minskaen

för den rättshjälpensamhällets kostnader allmänna vilka kostnader är
betydande.

möjlighet finns i Finland för föräldrarDen är överens attsomsom
avtal reglera vårdnad, boende och framstår i dettaumgängegenom

intressant och tänkbart alternativ till dom-sammanhang ettsom
uppfattning bör liknandestolsprocessen. Enligt utredningens en

möjlighet införas i Sverige. bör ankomma på kommunernaDet att
får hjälp med träffa avtal och dessutomsörja för föräldrar attatt att

föräldrar ingångna avtal vårdnadgodkänna mellan om m.m.
från advokathållsynpunkt framförts i samband medEn som

modellen för mångaden finländska detdiskussioner är attom
äktenskapsskillnad såmänniskor viktigt kunna väcka talanär att om

Någon inskränkning i denna möjlighetbetänketid börjar löpa.att
innebära. Föräldrarna kan självautredningens förslag intekommer att

vill träffa avtal de frågor sikte pådebestämma tarett om somom
eller anhängiggöra talan vid domstolvårdnaden barnetomm.m.

ansökan eller stämning. Vidare det ingentingärgemensamgenom en
under betänketiden får hjälp med ingåhindrar föräldrarna attattsom

avtal vårdnad m.m.om

bli föremål för avtal mellan föräldrarnaVad skall kunna ett

träffa vårdnaden ellerFöräldrar bör kunna avtal om gemensam-
Omfattningen föräldrarnasenskild boende och umgänge. av-,

bör således med vad kanöverenskommelse överensstämma som
förutsättning för avtalsmöjlighetenbeslutas domstol. Detta är attenav

så utsträckning möjligt ochskall kunna utnyttjas i utgörastor ettsom
fullvärdigt alternativ till talan vid domstol.

Domstolsutredningen uttalade, tidigare redovisats, det tordeattsom
förutsättning för avtalssystem skall bli lika framgångs-att ettvara en

rikt i Finland socialnämnderna hjälper till med räknaävenatt attsom
underhållsbidrag. Liknande synpunkter har framförts till utred-ut

från advokathåll.ningen
fråga måste beaktas Underhållsbidrags- och bidragsför-dennaI att

Underhållsbidrag och bidragsför-skottsutredningen 93 i betänkandet-
föreslagit försäkringskassorna får iSOU 1995:26 harskott att
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räkna underhållsbidrag ochenskilda meduppgift hjälpa attatt utatt
frånuppgiften försFörslaget innebäravtal härom. överträffa att

barn till ogiftasåvitttill försäkringskassornasocialnämnderna avser
barnutökas till allasamtidigtoch servicenföräldrar oavsettattatt avse

Beträffande den inverkangifta eller inte.föräldrar varitderasom
vårdnadträffa avtalfå på möjlighetenkan kommaförslaget attatt om

kopplingen mellan kommunernas196,utredningen s.anför attm.m.
handläggning vårdnads-underhållsfrågor och derashandläggning avav

Utredningenstark i dag.specielltumgängesfrågor inteoch är
erfarit,Vårdnadstvistutredningenockså, vilketframhåller även att

frågor oftaekonomiskafamiljerättshandläggaremånga attanser
skulle kunnavarför detvårdnad ochsamtal umgängeförsvårar om

Underhållsbidrags-olikafrågorna påfördel delaatt organ.uppenvara
detvidare 197anför s.bidragsförskottsutredningen 93och att-
ochmellan kassornasamarbete skapasangelägetgivetvis är ettatt

räknamedhjälpa föräldrarnauppgiftensocialförvaltningen attattom
försäkringskassan. Detöverförs tillstorlekunderhållsbidragetsut

ochbearbeta kriserkompetensinte harkassornavidarebetonas attatt
på dettaskall sig inoch inte hellerseparationerkonflikter vid ge

försörjning,frågan barnetsskall hanteraområde; kassorna menom
slussa vidarebehövs, kunnaoch, detför andra behovvakna närvara

lämpligttill organ.
skulle detuppfattningVârdnadstvistutredningensEnligt vara en

efterförhållandenbarnetssiktesamtliga frågorfördel tarsomom
vid ochbehandlasseparation kundeellerskilsmässa ett sammaen

frågorför hållaskäl talardet ocksåEmellertid finnstillfälle. attsom
bestämmandefrånåtskildaochvårdnad, boende umgänge avom
familjerättshand-fördel,kanunderhållsbidrag. Det somvara en

vårdnad,föräldrarnamedvid samtalanfört,harläggarna att om
ekonomi.diskussionerundvikakunnaochboende umgänge om

fokuserasdå bättre kunnaföräldrarna skullemellanSamtalet
bakgrund detbl.a.Utredningenbarnets bästa. mot nuavanser,

boende ochvårdnad,frågornaförhållandetanförda, det attatt om
underhålls-medan frågornasocialnämndenhandläggs vidumgänge om

försäkringskassan intevidhandläggsbidragsförskottbidrag och
emellertidinförs.efter finsk modell Detavtalsordning ärhindrar att en

och,samarbetarförsäkringskassanangelägna idetviktigt betona attatt
föräldrar kommaför få överensnödvändigtdet befmns attatt omom

hjälp medobyråkratisktsmidigt och sättavtal barnet, ettett gerom
underhållsbidraget.räkna utatt

bidragsför-ochUnderhållsbidrags-anförda kan läggasTill det att
umgängesföräldernsiföreslår ändringar rättskottsutredningen -93 att

varit hosbarnetunderhållsbidragetfråntillgodoräkna sig avdrag när
under-dennärvarande gällerviss tid. Förhenne underhonom eller att

hanunderhållsbidragetfrånfår avdragföräldernhållsskyldige göra om
femsammanhängande tid minstsighaft barnet hoshon hareller aven
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hela dygn. Denna bestämmelse innebär, enligt vad framförts tillsom
Vårdnadstvistutredningen från flera håll, förälderden haratt som
barnet boende hos sig sig sammanhängande undermotsätter umgänge
så lång tid umgängesföräldern får avdrag på under-rätt göraatt att
hållet. Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen 93-
föreslår avdrag underhållsbidraget skall få göras näratt en um-
gängesförålder har haft barnet hos sig under minst hela dygnsex
under kalendermânad. Denna bestämmelse bör bidra till ökatetten

mellan barnet och den förälder det inte bor hos. Emellertidumgänge
det enligt Vårdnadstvistutredningens uppfattning finnas anledningkan

ordning innebär avräkning från underhålls-övervägaatt atten som
bidraget får ske för varje helt dygn Härigenomumgänge ägtsom rum.
borde risken helt undanröjas för den förälder barnet bor hosatt som

ekonomiska skäl sig längre sammanhängande periodermotsätterav av
barnet och den andra föräldern.mellanumgänge

Avtalets form och verkan

Avtal vårdnad, boende och bör ingås skriftligen ochumgängeom
fonnellt godkännande. skriftliga formenförses med Den ärett

för föräldrarna skall fullständigt klara vad denödvändig överatt vara
förutsättning förkommit och dessutomäröverens att ettenom

skriftliga formen därutövergodkännande skall kunna ske. Den är
förändringar beträffande vårdnaden skall kunnanödvändig för att

fråga återkommer utredningenanmälas till folkbokföringen. Till denna
nedan.

möjlighet för föräldrarna träffa bindande avtalFör attatt en om
ofta alternativ tillvårdnaden skall bli fullvärdigt och använtettm.m.

avtal ha effektväcka talan vid domstol måste godkäntettatt samma
Avtalet alltså kunna verkställasavgörande don1stol. börett avsom

kraft domstolsavgörande.lagaett vunnetsom

för föräldrar bereds möjlighet träffa avtalVem skall att attansvara

får för föräldrar får hjälpnaturligt kommunernaDet är att attansvara
sedanmed träffa avtal vårdnad Socialnämnderna haratt om m.m.

handlagt faderskapsbekräftelser och ombesörjt vårdnadsut-länge
redningar. Sedan den 1991 har de för1 även ansvaret attmars

Socialnänmdemaföräldrar kan erbjudas samarbetssamtal. bör nu
boende ochanförtros uppgiften fastställa avtal vårdnad,att om

Frågan kommunernas för klara denumgänge. attresurser av nyaom
rollen återkommer utredningen till.

ii det följande talar socialnärrmdenNär utredningen avses,om
överensstämmelse med socialtjänstlagen, den eller de nämnder som
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social-enligt socialtjänstlagen 4 §uppgifterfullgör socialtjänstens
1980:620.tjänstlagen

farhågorhar framförtsdet till utredningenanmärkasDet bör här att
gå till socialför-skulle villigai allmänhet inteföräldrarför attatt vara

detUtredningen inte omedvetenfå hjälp.förvaltningen är attatt om
socialförvaltningenstill utnyttjainställningviss negativfinns atten

familjerättsenheternasframkommitemellertidharDettjänster. att
människor hardeuppfattas positivallmänhetverksamhet i somavsom

införförfrågningarsig dit medvänderochdenutnyttjat att enman
Till detta kommeri tvist.separationeller attskilsmässa utan att vara

finnsför detansvarigajanuari 1995den 1sedan ärkommunerna att
Även verksamhet,dennainomkommunen.familjerådgivning inom

bör såväl vidhjälpande,positiv ochbetraktasallmänheti somsom
träffaföräldrarhjälp tilllämnaseljest kunnasamarbetssamtal attsom

vårdnadavtal m.m.om

trájfa avtalföräldrar fåhjälp skallVilken att

ochvårdnad, boendesluta avtalhjälp medFöräldrar bör få att om
samarbetssamtal.förgälleromfattningiumgänge somsamma

avtal börträffaföräldrarnaskall hjälpademhosKompetensen attsom
socialförvaltningentjänstemän inomhos dedensamma somsomvara

föräldrar fårfallgälla för deMotsvarande börsamarbetssamtal.leder
familjerådgivningensavtal inomträffahjälp med att ram.

socialförvaltningentill är överensföräldrar kommerOm omsom
informationfåbör de ändå kunnaför barnen,vill ordna detdehur

erbjudasvårdnad,innebörden i begreppet samtt.ex. gemensamom
boende ochbarnetsdiskutera umgänge.möjlighet att

bodel-frågan föräldrardenMånga gånger närär stora separerar
dock intebodelning bör detmed frågorhjälpNågonningen. om

länma.socialnänmdenpåankomma att

godkännandetinnehållet iför ochFormen

däri den kommunsocialnämndengodkännasavtal börFöräldrarnas av
skriftligt.skall ske IgodkännandeSocialnämndensbosatt.barnet är

1991 prop.gäller sedan den 1vadöverenstämmelse med marssom
beträffande vårdnads-f1990/91:LU13 34bet.1990/91:8 43 s.s.

påboende ochavtal vårdnad, umgängeföräldrarsutredningar bör om
utseddtjänstemanalltid godkännassocialnämndens vägnar avenav

socialnänmden.
ingaför tillsehandläggningen och väsent-underlättaFör att attatt

avtalsblankettfärdigfinnasbör detuppgifter utelämnasliga atten
blankett kanpå hurexempelföräldrars avtal. Ettanvända för en
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utformas den utredningenär inhämtat från Finland se bil. 14.som
bör dockDet inte någon förutsättning för godkännande ettvara av

avtal denna blankett används.att

Vilken skallprövning föräldrarnas avtalgöras av

Vid prövningen föräldrarnas avtal kan godkännas bör barnets bästaom
och dess önskemål beaktas. Godkännande skall kunna vägrasegna om
föräldrarnas överenskommelse kan strida barnets bästa.antas mot
Socialnämnden skall antingen godkänna avtalet eller god-vägra
kännande. Någon möjlighet för socialnämnden ändra avtaletsatt
innehåll i sitt godkännandebeslut bör inte finnas. Detta hänger samman
med det domstol skall tvister mellan föräldrarär avgöraatt som som
inte kan komma Däremot bör socialnämnden, denöverens. om anser

det avtalade står i strid barnets bästa, försökaatt arrangemanget mot
förmå föräldrarna ändra avtalet så det barnets bästa.att att motsvarar
Lämnar socialnänmden inte sitt godkännande avtalet får föräldrarnaav
därefter, de inte själva kan lösa sin tvist, hänvisas till väckaattom
talan vid domstol.

Ändring avtalav

fastställtEtt avtal bör kunna ändras såväl avtalett nyttgenom som
avgörande domstol. Ett domstolsavgörande bör kunnaettgenom av

ändras inte bara avgörande domstol ävenett nytt utangenom av
skriftligt avtal mellan föräldrarna godkännsettgenom som av

socialnämnden. Härigenom kan föräldrar på enkelt ändrasättett ett
ingånget avtal eller domstols dom. Mindre barns förändrade behoven

kan detta lösas smidigt eftersomumgänge det för föräldrarsättav
i allmänhet sannolikt lättare för omprövning vända sig tillär social-att
nämnden till domstol. Möjligheten avtal ändraän att ettgenom
tidigare avtal eller domstolsbeslut kommer således bidra tillatt ett
smidigt förfarande. föreslagnaDen ordningen med avtal möjliggör

avtals giltighet begränsasäven kan i tiden föräldrarnaochatt ett att
sedan kan komma tillbaka till socialnämnden för träffa avtalatt ett nytt
efter avtalstidens utgång. sådantEtt förfarande kan framstå som
lämpligt föräldrarna vill hur deras överenskommelserprövat.ex. om
fungerar eller för beakta det mindre barnets växlande behovatt av

och kontakt med båda föräldrarna.umgänge
Avtalet skall givetvis, liksom kan ske i dag med makars överens-

kommelser, kunna lämnas in i äktenskapsmål för efter domsto-ett att
lens prövning ingå i domen.
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föräldrarnaförkonsekvenserEkonomiska

föräldrar deför mångavårdnad barnfrågor ärdet gällerNär omom
förförutsättningväsentliga. Enmycketfrågornaekonomiska att ett

avtalträffa bindandeför föräldrarmöjlighetmed att omsystem en
finnsbidragssystemdefungeraskall kunna ärvårdnad att somm.m.

hindrar ellerde intesådantpåoch tillämpas sättkonstruerade attettär
bäst föröverenskommelseden ärträffaföräldrarförförsvårar att som

bidragsför-barnbidrag,i frågabidragsformer ärärDebarnet. som
underhållsbidrag.ochbostadsbidragskott,

de kanutformade så äventyrabestämmelser är attDe ensom
finns ibarnets bästabestämd efterboendeochvårdnadreglering av

harBestämmelserna närabidragsförskott.1964: 143lagen om
Bidragsförskottunderhållsbidrag.bestämmelsernamedsamband om

landet. Dehär ibosattamedel till barn ärallmännautgår somav
bidragsförskotttillförförutsättningarna rättengrundläggande

föräldrabal-stycketförsta2 §i kap.uppställts 7demmotsvarar som
Bidragsförskottunderhållsbidrag.skyldighetenbeträffandeken att utge

dem harendastellerföräldrarnainte någonlänmaskan när en avav
till denförhållandedå ilänmasBidragsförskottbarnet.vårdnad om
förförutsättningYtterligarevårdnaden.har attinteförälder ensom

varaktigt borförälder intedennautgåskallbidragsförskott är att
bådaocksålämnasBidragsförskott kan närmed barnet.tillsammans

varaktigtbarnetbarnetvårdnadenföräldrarna har gemensamt menom
då ilämnasBidragsförskottdem.endastmedtillsammansbor en av

bidragsförskottenRegleringenföräldern.andratill denförhållande av
dethinderoftast inget närbedömningutredningensenligtinnebär

boendevårdnad,avtalträffaföräldrarförmöjlighetgäller att omen
bidrakanregleringdennasituationer därdockfinnsDetoch umgänge.

stadigvarande borförälder det intedenmedbarnetstill umgängeatt
för-uppståkansituation närsådanEnmed begränsas.tillsammans

umgängesför-hosdå borOm barnetvarandra.heltäldrarna bor nära
bidragsför-tilltiden upphör rättenfyrtioiäldern än procent avmer

föräldernandramed denbli barnetsResultatet kan umgängeskott. att
bästa.såväl viljabarnetskanskebegränsas, mot som

Övriga förslagutredningenskonsekvenser av

innebärordninginföra attmöjlighetenAvgörande för att somen
kommunalavilkavårdnaden ärträffa avtalföräldrar kan m.m.om

lägeekonomiskarådandekräva. Iordning kansådansom enresurser
ochnedskärningardiskussionerständigaochmed knappa omresurser

ytterligarepå kommunernaläggarealistisktdet intebesparingar är att
påkommunenkostnadernaökardennaarbetsuppgift attutanomen

LD
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något kompenseras för kostnadsökningen.sätt Till denna fråga
återkommer utredningen i avsnitt

Registrering folkbokföringeni föräldrars avtalav

Uppgifter barns vårdnadshavare framgårär folk-ettom vem som av
bokföringsregistret lagen 1990:1536 folkbokföringsregisterom

försvilket Skattemyndigheten ansvarig för folkbokföringenärav som
folkbokföringslagen l991:48l. SkattemyndighetenFör skallatt
kunna ajourföra folkbokföringsregistret olika myndigheter ålagdaär
rapporteringsskyldighet. fallI de föräldrar i samband med en
faderskapsbekräftelse anmäler till socialnänmden de vill haatt

vårdnad skall socialnämnden meddela detta till skattemyn-gemensam
digheten för registrering. När avgörande domstol vårdnadenett av om
vunnit laga kraft skall domstolen skriftligen meddela skattemyn-

Ävendigheten. föräldrars överenskommelse vårdnad barnom om
måste registreras i folkbokföringsregistret. Som framgåttnyss
meddelar redan i dag socialnämnden till skattekontoret föräldrars
anmälan i samband med faderskapsbekräftelse de vill haatten

vårdnad. Samma kanrutin användas det gäller anmälannärgemensam
föräldrars avtal vårdnad. Med hänsyn till försäkringskassansav om

roll det gäller barnbidrag, bidragsförskott och bostadsbidragnär bör
föräldrarnas avtal anmälas dit.även

Infomzation möjligheten trájjfa avtal vårdnadattom om m.m.

En förutsättning för den föreslagna möjligheten för föräldraratt att
medverkan domstol träffa avtal vårdnad skall fåutan av om m.m.

genomslag och utnyttjas i omfattning denna ordningär görsstor att
känd information. De informationsinsatser erfordas bör,genom som
i överensstämmelse med vad utredningen i tidigare avsnitt 4.3 anfört,
uppdras Socialstyrelsen.
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Utredning boende ellervårdnad,4.12 umgängeom

utredning skall iverkställerförslag:Utredningens Den ensom
framstårOm detförslag till beslut.lämnautredningen ettett som

redovisa vilka konse-i ställetalternativ kan utredarenlämpligare
barnet.beslutsalternativ får förolikakvenser

tillskyldighetdomstolensföräldrabalken regleras§kap. 19 attI 6 se
utredda.tillräckligt Be-blirvårdnad ochfrågor umgängeatt om

frågordessatvistartillämplig såväl föräldrarnastämmelsen närär om
mål eller ärendedomstolenInnan avgördenär är överens. ett omsom

tillfälle lämnasocialnämndenskall denvårdnad eller umgänge, attge
domstolen uppdrafårytterligare utredningBehövsupplysningar.

verkställanågoneller någotsocialnämnden attannat att utse enorgan
förfastställa riktlinjerfår därvidDomstolenutredning.sådan ut-

skallutredningentid inom vilkenvissoch bestämmaredningen varaen
skynd-utredningen bedrivstilldomstolenVidare skallslutförd. attse

øsamt.
l utförasocialnämndensocialtjänstemanDen utses attavsom
sända denochför utredningenskall självvårdnadsutredningen svara

1991dengäller sedan 1ordningdomstolen. Dennadirekt till mars
frikoppladessocialnämndendå1990/91:LUl31990/91:8, bet.prop.

förställetumgängesrättsutredningar. Iochmed vårdnads-arbetetfrån
skall domstolensocialnämndenyttrandebegäratidigare ettatt avsom

målet.utredning iföranstaltanämndenuppdra att om ennumera
endasttill domstolen,i förslagskall inteUtredningen utanettutmynna

ochsammanställda faktainsamlade ochredovisninginnefatta aven
inteblir detföräldrar. Härigenomoch dessbarnetupplysningar om

får inämndensocialnämnden,frånnågot yttrandefråga utanom
förarbetsgivarebefattning med sakennågoninte änprincip somannan

utredningen. Denutföranämndentjänstemanden attutsersom
till domstolen ochdirektskallutredande tjänstemännen rapportera

faktamaterialetinsamladedetenskilt fall självskall i varje avgöra om
sida. Someller hennesfrån hansmed slutsatsskall kompletteras en

tidordninginnebär dennapropositionen 45förutskickades i s. att
för plågsammautdragna ochi den redan parterna processen.sparas

föräldrarnamellanmotsättningarrisken för fördjupadeharDessutom
på detbehandlasutredningen inte längreföljdundanröjts attsom en av

Eftersomsocialnämnden.skedde irättegångsliknande tidigaresätt som
myndig-de socialagår intenågot yttrandesocialnämnden inte avger

yttrandet gårförlorat hos denförtroendekapitalheternas part som
emot.

mottagitshar i1991gäller sedan den 1ordningDenna marssom
socialtjänsteman. Tillochdomare, advokaterpositivtstort sett av
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utredningen har dock i skilda sammanhang från alla yrkeskategorier
inblandade i handläggningen vårdnadstvister framförtsär attsom av

vårdnadsutredningen bör innehålla något ställningstagande från den
utfört utredningen. Från domare har anförts utredningatt utansom en

sammanfattning vad framkommit inte någon ledning,en av som ger
varför det bör finnas ställningstagande eller konsekvensanalys.ett en
Vanliga frånsynpunkter advokater har varit bl.a. någotatt utan
yttrande från utredaren utredningen meningslös och i de fallär att
utredaren inte uttalat sighar det måste styrkastyngs attprocessen av

Ävenvilken uppfattning utredaren har. de tjänstemän på socialförvalt-
ningarna utför samarbetssamtal och utredningar anfört denhar attsom

gjort utredningen alltid bör uttala sig i sammanfattning och attsom en
denna kan innehålla vilka konsekvenser olika alternativa lösningar
innebär för barnet.

den tidigare nämnda propositionen anfördeI departementschefen s.
f det finns både för- och nackdelar med45 ordningatt en som

innebär utredaren skall ställning i tvisten. många fall,I anfördeatt ta
departementschefen, exempelvis då båda föräldrarna lika lämpligaär

vårdnadshavare, tjänar ställningstagande från utredarens sidaettsom
inte något egentligt syfte. kan preferens förTvärtom denen ena
föräldern uppfattas nedvärdering den andra föräldern, någotsom en av

knappast bidrar till dämpa de motsättningar kan finnas.attsom som
Skulle situationen den, fortsatte departementschefen, för-attvara
äldrarna i första hand inriktade på vårdnad i andra handär ensam men
kan tänka sig vårdnad kan det direkt olämpligtgemensam vara om
vårdnadsutredaren uttalar föräldrarna bör anförtros vårdna-att en av

Äden. andra sidan, anförde departementschefen, ofrånkomligtdetär
det finns fall då det kan värde utredaren, äratt stortvara av om som

väl insatt i ärendet, redovisar sina ståndpunkter. praktiken gårIegna
det knappast heller hindra utredare, detatt att en som anser vara
befogat på eller för sin uppfattning.uttryck Enligtsättatt ett annat ge
departementschefens uppfattning bör frågan huruvida utredaren skall
lämna något förslag till lösning vårdnadstvisten beroendebliav av
omständigheterna i det enskilda fallet. Utredaren får alltså själv
bedöma han eller hon vill komplettera det insamlade faktamateria-om
let med slutsats. Det självfallet viktär yttersta att ut-en egen av
redarens arbete bygger på lyhördhet och noggrannhet i detstor
enskilda fallet anförde departementschefen.

Lagutskottet bet. 1990/91 :LUl3 ställde sig bakom de departe-av
mentschefen gjorda uttalandena. Därutöver anförde utskottet 37s. att
föräldrarna inte behöver uppfatta utredningsresultatet heltsom
avgörande för utgången i målet. Detta kan i sin enligt utskottettur
leda till motsättningarna mellan åtminstone underatt parterna,
utredningstiden, kan dämpas. I stället blir det domstolen får drasom
slutsatserna utredningsmaterialet.av
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Utredningen

vårdnadsutredning um-värdetikan instämmaUtredningen att enav
utred-utförtdenallmänhet bliri störregängesutredning somom

sammanfattning.formi någonslutsatseruttalar sinaocksåningen av
boende,inriktad barnetsutredning ärgällerDetta även somen

delenförslag i denutredningensbli följdenkangångnågonvilket av
kunskapfårutredaren störstallmänhetiDetavsnitt 4.7. ärse som

avgörandeavseendeni de äroch barnetföräldrarna avsomom
skyldighetinförasdet bördärförUtredningenbetydelse. att enanser
beslut tilltillförslaglänmautredningutförför den ettattensom

finns iönskemålbehov ochdekommerHärigenomdomstolen. som
medvetenutredningenDock atttillgodoses. ärriktningdenna omatt

dennedvärderinguppfattasförälder kanförpreferens avensomenen
dedämpatillbidrarknappastdettaoch attföräldernandra att

falli deutredaren,börbakgrund häravfinns. Motmotsättningar som
ställetbeslut, itillförslaglänmalämpligareframstår ändet ettattsom

förfåbeslutsaltemativ kanolikakonsekvenservilkaredovisakunna
föräldrarnabådasåvälanvändaskan närmöjlighetsådanbarnet. En

förställningstagandedet falletilämpligalika att ettbedöms somsom
motsättningfördjupadleda tillkunnaskulleföräldrarna enaven

emellertiddetfallvissaI ärnackdel för barnet.tillmellan dem
ställningstagandenredovisar sinautredare t.ex.ofrånkomligt omatt en

Möjlig-barnet.olämplig förlösningviss äruppenbartdet är att en
tillgodoserkonsekvenseralternativa beslutspå olikapekaheten att

arbetakunnavårdnadstvisteftersocialnänmdens intresse ävenatt en
föremål förvaritoch barnföräldrartill deoch hjälpstödmed ensom

utredning.

bedrivandeutredningensbeträffandeRiktlinjer

infördeslagstiftningsärendetredovisadetidigaremed detsambandI en
vårdnadsutred-för hurriktlinjerlämnadomstolenförmöjlighet att en

utredningenvadenligtmöjlighet utnyttjas,skall bedrivas. Dennaning
dessameddelasriktlinjerde fallundantagsvis. Iendastinhämtat, avser

ellerföräldermiljön hosskall attutredningen enatt resp.t.ex. avse
dettatidigare. Trotstiden efterendastsikteskallutredning ta en

ochvärdefullmeddela riklinjermöjlighetenuppfattas att an-som
delen.denförändring inågonvidtasaknasledning att

vårdnadsutredningförordnasyrkasomfattningvilkenI resp.

föreliggerdetalltid utredning närbeslutar inteDomstolarna enom
de domareflertaletEnligt ut-ellervårdnadtvist umgänge. somavom
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redningen har varit i kontakt med måste det finnas någon mening med
utredning och i fall försökgörs yrkandeannat att avstyraen ett om en

sådan. Emellertid de mål kommerär till domstolen i dag isom
allmänhet sådana det fordras någon form utredning föratt rättenattav
skall kunna ställning. De advokater utredningen har intervjuatta som

de inte alltid framställer yrkanden vårdnadsutredningattuppgav om en
det föreligger tvist. finnsnär Det enligt flera advokater fall där deten

onödigt med vårdnadsutredningär barnet sånär gammaltärt.ex.en
vad behövs information vad barnet vill.äratt som om

väsentligtDet domstolen förordnarär utredning endast i deatt om
fall där det nödvändigt. Att detta tankenär redan enligtär gällande
lagstiftning framgår 6 kap. 19 § andra stycket tredje meningen därav
det domstolen får förordnasägs utredning "Om det behövsatt om
ytterligare utredning" från socialnänmden upplysningar.utöver
Utredningen föreslår mindre redaktionell ändring i den aktuellaen
lagtexten för markera förordnande utredning skallatt görasatt om
med urskillning och endast det nödvändigt förnär tvistensär av-
görande. de fallI utredning beslutas kan domstolen många gånger
sannolikt begränsa utredningens omfattning lämna riktlinjerattgenom
beträffande dess bedrivande.

Innehållet vårdnadsutredningari

Till utredningen har framförts vårdnadsutredningarna ofta in-att
nehåller för mycket partsberättelser och för lite information barnet.om
Utredningen vill för sin del understryka det inte bör förekommaatt en
redovisning sida och sida föräldrarnas uppgifter. I den månupp ner av

uppgifterdessa inte nödvändiga för sammanhangetär eller utredarens
ställningstaganden kan vad föräldrarna har berättat vanligen samman-
fattas. Detta särskilt med tanke föräldrarnas uppgifter ändåatt
kommer domstolen till del vid huvudförhandlingen.

I detta sammanhang finnaskan det anledning erinra förslagetatt om
i propositionen Barns komma till tals prop. 1994/95:224rätt att som
innebär det skapas garantier för barn får komma till tals i målatt att
och ärenden i domstolar. Enligt förslaget införs i lagstiftningen
uttryckliga bestämmelser barns komma till tals i bl.a. målrätt attom

vårdnad och En domstol skall, enligt propositionen,umgänge. närom
den skall vad till barnets bästa hänsyn tillavgöra är barnetstasom
vilja med beaktande barnets ålder och mognad. Vidare föreslås attav
den verkställer utredning i sådana mål och ärenden skall, detsom om
inte olämpligt, söka klarlägga barnets inställningär och redovisa den
för Genom förslaget i propositionenrätten. tillgodoses önskemålet att
barnet bör bli framträdande i vårdnadsutredningar. Utöver detmer nu
anförda kan tilläggas Socialstyrelsen har i Allmänna râd 1985:2att
lämnat råd och rekommendationer till kommunerna beträffande
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utförandet samarbetssamtal och vårdnadsutredningar. Medav
anledning bl.a. vad Vårdnadstvistutredningen anfört finns skäl attav

och omarbeta dessa råd ochöver rekommendationer.se

Övriga4.13 frågor

4.13.1 Kontaktperson vid umgänge

I samband med domstol beslutar mellan barnumgängeatt etten om
och förälder inte vårdnadshavare förordnar domstolenären som
ibland under kortare eller längre tid, skall ske iumgänget, närvaroatt

tredje Ofta lyder beslutet skall iumgänget utövasattav en person.
socialnämnden. Anledningen tillnärvaro utses attav en person som av

sådant villkor ställs skiftar, det alltidärett avsett ettupp men som
skydd för barnet, litet barn och umgängesföräldern intenärt.ex. ett
har haft kontakt under lång tid eller det föreligger risk för olovligtnär
bortförande barnet. Utredningen i det följande inte ställning förtarav
i vilka fall och under vilka omständigheter kontaktperson bören
förordnas vid behandlar förfarandetnärvara umgänge, iatt utan
samband med förordnandet och då främst frågorna domstol kanom en
ålägga kommun kontaktperson och vilka kontakteratt utseen en som
bör förekomma mellan domstolen och kommunen socialnänmden
innan beslut kombineras med förordnandeumgängeett om om
kontaktperson.

Socialtjänstkommittén anför i sitt huvudbetänkande Ny socialtjänst-
lag SOU 1994: 139 beträffande kontaktperson vid s. 427umgänge
följande.

ocksåVi har anledning något kommentera de s.k. tings-att
rättsuppdragen. Härmed ärenden där tingsrätten vid sittavses
beslut utgått ifrån socialnämnden tredje person"att utser

utdömd likhetnärvara I mednär umgängesrätt utövas.att
vad framförts från många håll viandra att ettsom anser
beslut eller dom i umgängesfrågan alltid bör föregåsen av

samråd med socialförvaltningen. Regeringen har nyligenett
tillkallat utredning med uppgift utvärdera 1991 årsatten
reform föräldrabalkens regler vårdnad och umgänge.av om
Enligt vår mening bör tingsrättsuppdragen inte behandlas av

den aktuella utredningen. Vi därförutan attoss av avser
denna utredning uppmärksam frågan tings-göra att om

rättsuppdrag behöver övervägas närmare.

Socialtjänstkommittén har i skrivelse den 7 april 1995 till Vård-en
nadstvistutredningen anfört följande.
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förslaget tillI socialtjänstlag finns bestämmelseny en om
socialtjänstens skyldighet tillhandahålla s.k. "personligtatt
stöd" 5 kap. 8 §. insatsDenna innefattar bl.a. kontakt-
person/kontaktfamilj. Eftersom de s.k. tingsrättsuppdragen
inte frivilliga i vanlig bemärkelse syftar tillär utan att
skydda barnet kan det enligt vår bedömning finnas anledning

komplettera förslaget till socialtjänstlag medatt ny en
uttrycklig bestämmelse socialtjänstens skyldighet att utseom
kontaktperson i sådana situationer. En sådan bestämmelse
skulle kunna tillföras kap.7 innehåller särskildaev. som
regler till skydd för underåriga. Hur sådan bestämmelseen
bör utformad får bestämmas hur insatsen sådanvara av som

föräldrabalken.regleras i Vi har därför avstått från läggaatt
något förslag i denna del har fråganutan attansett om
tingsrättsuppdrag bör i anslutning tillövervägas närmare

bestämmelserna i Föräldrabalken.översynen av

domstolen har uttalat NJA 1987 ochHögsta 15 NJA 1991 C 90s.
allmän domstol inte kan något föreläggande för socialnänmdenatt ge

kontaktperson vid utövande Högsta domstolenumgänge.att utse av
uttalade i NJA 1987 också, domstol förordnat15 att atts. om

skall i social-umgängesrätten utövas närvaro utsesav person som av
nämnden, har nämnden vid behandlingen frågan utseendeav om av
sådan utgå från skall i den utsträck-umgänge ägaatt attperson rum
ning och på det domstolen beslutat och detta isätt är över-attsom
ensstämmelse med barnets bästa. Det ankommer sålunda inte på
nämnden, anförde Högsta domstolen, bedömninggöraatt en egen av
lämpligheten den beslutade och låta sådan be-umgängesrättenav en
dörrming inverka på frågan utseende skall närvaraom av person som
vid utövandet.

Justitieombudsmannen har återkommande behandlat frågan om en
domstol kan ålägga kommun kontaktperson. beslutI denatt utseen en
30 augusti 1994, dnr 43-1994, anför JO följande.

övergripandeI socialnämndens enligt 3 och §§12ansvar
socialtjänstlagen ligger skyldighet medverka tillatt att etten
barns behov med sin förälder blir tillgodosett.umgängeav
Om domstol förordnat mellan förälder ochumgängeatten
barn skall iutövas närvaro utsesav en person som av
socialnänmd, har nämnden vid behandlingen fråganav om
utseende sådan utgå från skallumgängeatt attav en person

i den utsträckning och på det domstolenäga sättrum som
har beslutat och detta i överensstämmelse med barnetsäratt
bästa. ankommer alltså inte på socialnämndenDet göraatt

bedömning det beslutade umgänget ären egen av om
lämpligt eller inte och låta sådan bedömning inverka påen
frågan utseende kontaktperson.om av

andra sidanA kan allmän domstol inte ålägga socialnärnn-
den kontaktperson. Socialnämnden bör domsto-att utse en se
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förordnandelens begäran nämndens medverkan.som en om
Om inte kan kommaumgänge till stånd i enlighet med
domstols förordnande beroende på nämndens medverkanatt
inte kan påräknas måste umgängesfrågan omprövas av
domstolen. För undvika sådan situation uppkommeratt att en

det viktigt förordnandeär hos domstol föregåsatt ett av en
kontakt med socialnämnden se NJA 1987 15.s.

I detta sammanhang vill utredningen erinra domstolen ärattom
skyldig och har till uppgift till frågor blirumgängeatt attse om
tillbörligt utredda och besluta efter vad bästumgängeatt ärom som
för barnet. En föreskrift skall ske iumgänge närvaroattom av en
kontaktperson bör meddelas endast det föreliggerverkligennär behov

sådan, det finns risk för barnet olovligent.ex. attav en om en
bortförs, och efter samråd med socialnämnden. Frågan kontakt-om

inte sådanär disponerar den, detöveratt parterna utanperson
ankommer på domstolen behovet och nödvändighetenprövaatt samt
besluta därom. En föreskrift kontaktperson vid får därförumgängeom
inte beslutas endast på medgivande villkor för umgänge.partav som

besluta kontaktpersonAtt på medgivande medför dessutom attom
socialnämndens i anspråk för uppdrag där nämndenstasresurser
medverkan inte behövs, vilket kan få den konsekvensen nämndenatt
saknar nödvändiga i de fall där det verkligen befogat medärresurser
kontaktperson.

Om tingsrätten finner det nödvändigt beslutaäratt umgängeatt att
skall ske i kontaktpersonnärvaro bör alltid i enlighet med vadav en -
Justitieombudsmannen, och Socialtj anfört kontakt tas
med socialnärrmden för höra efter nämnden kan åta sig detatt om
uppdrag tingsrätten besluta Förordnar domstolenatt attsom avser om.

skall ske iumgänget närvaro socialnämndenutsesav en person som av
först ha kontrollerat med nämnden den har möjlighet åtautan att att att

sig uppdraget, kan detta, i fallde förklararnänmden den saknaratt
möjlighet efterkomma tingsrättens begäran, få den konsekvensenatt

någon verkställighet domstolens förordnande inteatt umgängeav om
kan ske. Detta kan i sin få till följd kanske blirtur att en ny process
nödvändig, vilket medför skada för barnet och dess föräldrar samt
onödiga kostnader för samhället.

Socialtjänstkommitténs förslag uttrycklig bestämmelseatt en om
socialnämndens skyldighet kontaktperson vid skallumgängeatt utse en
införas i socialtjänstlagen och motsvarande bestämmelse i för-en
äldrabalken kräver överväganden. Utredningen saknarnoggranna
underlag för bedömning behovet sådan reglering varfören av av en
frågan bör utredas i sammanhang.annat

Vårdnadstvistutredningen vill dock anlägga några synpunkter som
bör beaktas vid ställningstagandet till frågan kontaktperson vidom

bör lagregleras.umgänge
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föreskrift ske i kontaktpersonEn skallumgänge närvaroatt av en
det finns risk för barnet vid kan kommabrukar umgängetattges om

olovligen föras bort inom eller landet 1992/93: 139seutatt prop.ur
kontakten mellan barnetdet varit längre tids avbrott i37 när ens.

fall sker förordnande förumgängesföräldern i dettaoch över-en-
lämnande barnet föräldrarnasvid hämtande ochgångstid närsamt av-

inte I betänkandet Barnets 2sådan de kankonflikt rättmötas.är att
fall81 f anfördes, i deSOU 1979:63föräldraansvarOm atts.m.m.

medför blir kon-förhållande till varandra umgängetföräldrarnas att en
skada tordebarnet kanfliktskapande faktor mellan dessa ta av,som
det i andrafylla viktig funktion. Omkunnakontaktperson ävenenen

kontaktperson saknarundantagsvis, förordnasfall, änannat om
kunskaputredningen närmare om.

1992/92:LU22våren 1993 bet.behandladeLagutskottet ett
utsträckning förimotionsyrkande änstörreumgängesrättattom
kontaktperson skallföreskriftskall förenas mednärvarande attom

avstyrkteLagutskottet,finnas med umgängesrätten utövas.när som
motionsyrkandet, anförde s. 33.bifall till

domstolengällande innebärerinrarUtskottet rätt attattom
kan föreskrivabeslutarden umgängetumgängenär attom

socialnämnden utseddskall ske i närvaro t.ex. en avav
fårLikaså kan föreskriva umgänge utövasrätten attperson.

rättsfallen NJA 1969exempelendast i Sverige se s.som
föreslagna ändringen i 6916.och NJA 1981 Den455 s.

framtidenumgängesbeslut isyftar tillkap. § FB15 att
för barnetutformas med särskilt beaktande riskenskall attav

föräldern.umgängesberättigadeförs utomlands dent.ex. av
umgängesbeslutenfrån ifinns därför skäl utgåDet attatt

förenas medutsträckning kommerframtiden i störreän att
särskilda villkor med krav på närvaro av annan person.

rättspraxis iutvärderingförutsätterUtskottet att en av
sammanhangstånd lämpligtumgängesfrågor kommer till i

föreslagna ändringen i FB:sanledning denmed av nu
detdärvid skulle visa sigumgängesregel. Om det att

möjliggöralagändringar i syfteföreligger behov attattav
särskildautsträckning förenas mediumgänget större

från regeringen återkommerföreskrifter utgår utskottet att
förslag.till riksdagen med erforderliga

tillanförda måste ställningstagande denbakgrund detMot ettav nu
dels i vilka fall domstolaktuella frågan föregås inventering avav en

kontaktperson, dels iskall ske ibeslutar närvaroumgängeatt av av
föreligger behov därav.vilka fall det ett

medföra för kommunenVilka konsekvenser skulle det om en
förordnande kontaktperson vidinförs efter domstolsskyldighet att utse

bli beaktans-resursåtgången kommerumgänge kanDet attantas att
utanför ordinarieallmänhet behövseftersom kontaktperson ivärd
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arbetstid, på kvällar och helger. Till det anförda kan läggas detattnu
redan i dag kan svårt för socialnämnden finna lämpligaattvara

för uppdragen kontaktperson. Ytterligare omständigheterpersoner som
måste övervägas domstolenär skall skyldig samrådasom attom vara

med socialnämnden innan den meddelar beslut umgängeett attom
skall ske i kontaktpersonnärvaro eller nämnden till följdav en attom
domstolens beslut automatiskt blir förpliktad förordna kontakt-att en

I samband med övervägande denna fråga måsteperson. av noga
utredas utökad möjlighet för domstolarna beslutaattom en om
kontaktperson kommer leda till dels kontaktperson förordnasatt att
"för säkerhets skull" i de fall det saknas tillräckligt underlag för ett
antagande behovet finns, dels kommunens kommeratt attom resurser

i anspråk i sådan omfattning det påverkar möjlighetentas atten att
kontaktperson i de fall detta verkligen befogat.utse är

4.13.2 Familjedomstolar

Till utredningen har framförts synpunkter på och önskemål målattom
vårdnad och bör handläggasumgänge i särskilda familjedomstolarom

eller familjenärrmder med särskild sammansättning och kompetens för
de aktuella frågorna.

NordiskaI rådet framlades den 25 november 1992 medlerns-ett
förslag uppgörelser utanför domstolen barnens framtid vidom om
föräldrarnas skilsmässa A 1026/j. I medlemsförslaget anförde för-
slagsställarna följande.

Vi de problemen för barn ochstörsta familj inteattanser
löses lagstiftning. Enligt vår mening bör skilsmässorgenom
och upplösning sarnboförhållanden avdramatiseras. Manav
bör försöka få föräldrar utanför träffadomstolar avtal ochatt
uppgörelser barnens framtid barnens tillrätttryggarom som
två föräldrar och barnens och föräldrarnas livskvalitet. För

uppnå detta vi borde inleda försöksverk-att attanser man en
samhet med "familjerätter" i Norden. Denna familjerätt
skulle kunna bestå med juridisk, social ochav personer
barnpsykologisk kompetens. Föräldrarna tänkersom separera
borde skyldiga före separationen vända sig till dennaattvara
instans, uppgift tillseär uppgörelse kommeratt attvars en
till stånd beträffande de barnens framtid samtgemensamma

föräldrarnas ekonomiskaäven förhållanden.

Av Nordiska Ministerrådets verksamhetsberättelse för år 1994 framgår
Nordiska rådet meddelande rekommendationatt 21/ 1993/jom nr

rekommenderat Nordiska Ministerrådet tillse de nordiskaatt att
ländernas lagstiftning familj område koordineraserättens på de flesta
möjliga områden, tillse arbetsgruppen arbetar med förslagatt att som
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uppdatering den nordiska äktenskapskonventionen från årtill en av
detta arbete så mycket möjligt tillse1931 påskyndar samt att attsom

samarbetsvägledning för föräldrar önskar separationdet införs somen
vill flytta från varandra. Vägledningen bör haeller skilsmässa eller

kan till för familjer därerbjudande ocksåformen ett som vara gagnav
denna rekommendation anföruppnåtts. Med anledningenighet har av

följande.Ministerrådet i verksamhetsberättelsenNordiska

lagstiftning börfamiljerättsligaländernasnordiskaDe
arbete sker imöjligt. sådantså långt Ettharmoniseras som

familjerättsliga frågor.nordiska arbetsgrupp1990 års om
ansträngningar påsinakoncentrerarArbetsgruppen ennu

äktenskapskonvention.årsreformering 1931av
föräldrar skallsamarbetssamtal förBeträffande som

obligato-och Sverigedet i Norgekan ärnämnas attseparera
finnsföräldrarna. Finlandsådana till Iriskt erbjudaatt

skilsmässa.i samband med Ikan användasmedling som
skils-separation ellermedling i samband medDanmark är

medling obligatoriskIslandinte obligatorisk. I ärmässa
också frågorför medlingen kanInomvid skilsmässa. ramen

barnen tas upp.om
avskrivs.rekommendationenMinisterrådet föreslår att

framförtsrådet har iförslaget i Nordiskatankar de iLiknande som
1992/931114 116 f1992/93:LU22 ochbl.a. bet.riksdagen se prot. s.

vårdnadstvister Medinterpellation m.m..påavseende omsvar en
familjenämnd medtillskapandebl.a. motionanledning om av enenav

lagutskottetsocialtjänsten erinradehuvudmannaskap inomkommunalt
anförtvad Domstolsutredningenf1992/93:LU22 27bet. oms. om

övervägandenuttalade demodellen. Lagutskottetfinländskaden att
utrednings-beträffande det fortsattaregeringskanslietpågick inomsom

förordatDomstolsutredningenmodellenden finländskaarbetet somav
bifall till motionsyrkan-varför utskottet avstyrkteföregripasinte borde

det.
f anledninglagutskottet 27 medbetänkande behandlade s.I samma

Australien, tillskapaefter förebild frånfråganmotion att,omav en
utredningsresursertillgång tillfamiljedomstolar medsärskilda egna

och psykologi. Lagutskottet,i bl.a. sociala frågoroch specialister som
motionen, anförde följande.avstyrkte bifall till

anledning motionen erinravill medUtskottet attomav
Australien istudieresa tillsamband medutskottet i en

information de australis-tillfälle tillseptember 1992 omgavs
bestårsådan domstolfamiljedomstolarna. Enka av en

familje-Till domare iandra domare.chefsdomare samt en
federala ellerdomare i andradomstol får endastutses

ytterligarevissa advokater. Somdelstatsdomstolar eller ett
utbildning,domaren sinkvalifikationskrav gäller att genom
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erfarenhet och personliga läggning skall lämpad attvara
handlägga familjemål. Vid domstolen skall vidare finnas
anställda familjerådgivare trained counsellors, i regelsom
har akademiska examina i såsomämnen psykologi och
socialkunskap. Vid domstolen tjänstgör också notarier
registrars. Reglerna för handläggningen vårdnadsmålav
utgår från så långt det möjligt skallatt är försökaparterna
komma i vårdnadsfrågan.överens Rådgivning och medling

därför obligatoriskär alla tvistiga vårdnadsmål. Intentioner-
i lagstiftningen ha uppnåtts, och i omkring %95na synes av

alla mål föräldrarna dem skall haenas om vem av som
vårdnaden barnen. Rådgivningen och medlingen utförsom

de vid familjedomstolen anställda familjerådgivarna. Vidav
sammanträdena deltar också i regel juridiskaparternas
ombud. Vid medlingen får först informationparterna om
gällande regler på området. Sex veckor därefter träffar

familjerâdgivaren på varvidparterna påbörjarnytt, man
själva förhandlingsarbetet. de fallI där inte kanparterna
komma vårdnadenöverens kommer målet handläggasattom

domare, innan han tvisten kan beslutaavgörav en som om
vårdnadsutredning. En sådan utredning utförs i regelen av
vid domstolen anställd notarie.en

Enligt utskottets mening fimis det onekligen vissa fördelar
med det australiska med specialdomstolar försystemet
familjemål. Det emellertidär ytterligt tveksamt systemetom
kan in i den svenska domstolsorganisationen. Därtillpassa
kommer det australiska bygger delvisatt systemet en

rättstradition det svenska. tankegångarnaän Deannan som
förs fram i motionen ligger inte heller i linje med de
ställningstaganden riksdagen tidigare gjort beträffande den
framtida svenska domstolsorganisationen. Våren 1990
uttalade justitieutskottet vid behandlingen propositionav
1989/90:71 några processrättsliga frågor i sittom av
riksdagen godkända betänkande 1989/90:JuU32 villatt man
slå vakt principen de allmänna domstolarnas bredaom om
sakliga kompetens och den därmed sammanhängande tanken

domare bör ha så djup kunskap och godatt överblicken
hela det juridiskaöver fältet möjligt. Under ärsom senare

har justitieutskottet vid antal tillfällen behandlatett stort
frågan specialdomstolar, våren 1992senastom
bet. 199l/92:JuU20. Justitieutskottets ställningstaganden
innebär i princip har den uppfattningen antaletatt attman
specialdomstolar bör minska.

Enligt utredningens uppfattning finns det anledning utredanärmareatt
förutsättningarna för tillskapa med familjenänmder elleratt ett system
särskilda familj edomstolar och konsekvenserna härav. En omständighet

talar för detta betydelsenär det finns särskild kunskapattsom av av
olika slag juridisk, psykologisk tillgänglig vid avgörandem.m. av- -
frågor vårdnad, boende och Enumgänge. omständighet ärom annan
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beträffande förhållandenalagutskottets betänkanderedovisas ivad som
målnittiofem allaföräldrarna iAustralien däri procent av omenas

Även specialdomstolar eller andraländer finnsandravårdnad. i
vårdnad ochregler för mâlprocessuella umgängesärskilda somom

har emellertidVårdnadstvistutredningenstudera.värdakan attvara
studerasfråga skulleuppdrag så denna närmare.sittuppfattatinte att

någratill buds medgettstått utredningentidhar denhellerInte som
hindraremellertid ingentingöverväganden. Detsådana är att mansom

föreslår och iutredningendenslår in på väg ett samman-senaresom
eller särskildafarniljenänmdermedfråganhang ett systemtar omupp

kunna bliföreslås skulleändringarDefamiljedomstolar. ett stegsom
familjedomstolarprecismed intevågen nytt systemmot ett om --

frågor kansamtligabehandlingsamordnadform förnågon somav
separation.ellerskilsmässaviduppkomma

Verkställighetsfrågor14

förgäller möjlighetendetförslagutredningens närkonsekvensEn av
blirmedbo tillsammansskallbarnetbesluta attdomstol att om vem

reglerverkställas enligt demåste kunnaavgörandesådantäven somett
eller beslut.domarverkställighetföräldrabalkenkap.i 21finns avom

beträffande föräldrarsavsnitt 4.11anfört itidigareutredningenSom
skall bliavtalsmöjlighetenförfordras,vårdnad ettavtal attm.m.om

skallavtalgodkäntdomstol,talan vidväckaalternativ till ettattatt
domstolsavgörande. Förkraftlagaverkställaskunna vunnetettsom

boendedomstols beslutskeskall kunnaverkställighet även omatt av
föreslårochvårdnad, boendeavtal umgängeföräldrarsoch omav

föräldrabalken.i 21 kap.följdändringarutredningen

Övergångsbestämmelser15

inte enligtbehövsikraftträdandebestämmelsersärskildaNågra
Även före ikraftträdan-inlettsde målibedömning.utredningens som

kan leda tillreglerna. Dettadetillämpadomstolen kunnabördet nya
denförälderyrkande frånbifallerdomstolen intebl.a. attettatt omen

frågorEftersom samtligaupplösas.vårdnaden skall omgemensamma
skallutomlandstillstånd flyttaochboende,vårdnad, umgänge att

medför omedelbartbäst för barnetutifrån vad är ettavgöras som
fördelar i detinnebärakan detnackdelar. Tvärtomikraftträdande inga

föräldrarnatillerkännastället fördomstolen, i attatt ensamen av
bestå samtidigtvårdnadenlåta denvårdnad, kan mengemensamma

ochmedskall bo tillsammans umgängebarnetbesluta omvemom
med.bor tillsammansbarnet inteoch den föräldermellan barnet som
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samarbetssamtalvidSekretess5

socialtjänstensamarbetssamtal inomVidförslag:Utredningens
andra stycketkap. 4 §enligt 7familjerådgivningssekretesskan

likaskall blisekretessdennatillämpas. Försekretesslagen att
familjerådgivningen görssocialtjänsteneffektiv inom ettsom

innebärrättegångsbalkenstycketandrakap. 5 §till 36tillägg som
samarbetssamtal inte fårledersocialtjänsteninomden ettatt som

undereller henneanförtrotts honomvadvittnehöras somomsom
samtalet.

sekretess,Bestämmelser5.1 m.m.om

allmännasi "detkap. §sekretesslagen l lenligtgällerSekretess
uppgift,röjaförbudförståsMed sekretessverksamhet. attett en

handlingallmänellermuntligendet sker att enoavsett genomom
formträffar varjeFörbudetnågoteller sätt.lämnas annat avut

visstförekomst iinnehåll ochuppgifternas ettröjande. Det är
såledesbehöverskall skyddas. Dedebestämmersammanhang omsom

registrerade förelektronisktellerpå attfästainte ett pappervara
muntligen ochframförsuppgiftersekretess,omfattas ävenutan somav

sekretess.omfattasinte dokumenterats avsom
förbudhar kopplatshemlig uppgiftförbudet röjaTill ett attatt en

verksamhet därutanför denuppgiftersekretessbelagdautnyttjai övrigt
in förhämtatsuppgift harkap. 4 §. Engäller 1sekretessen ensom

verksam-föranvändasvidarefår alltså inteverksamhet utan annanen
het.

uppgift gäller försekretessbelagdutnyttjaellerröjaFörbudet att en
försekretessbelagduppgiftendärmyndigheten är samt en person som

deltagitdeltar eller harmyndighetenhosanställningbl.a.grundpå av
kännedomfåttdärigenomochverksamhetmyndighetensi om

kap. 6 §.uppgiften l
enskildröjas förfår integällersekretessför vilkenUppgift en

förordning tillellereller i lagi lagenfalli änannat angessomperson
kap. 2 §.lsekretesslagen hänvisarvilken

första3 §myndigheter l kap.olikamellangällerSekretess även
myndighet,ochockså inomgällakanSekretessstycket. omsammaen

betraktaverksamhetsgrenar äruppdelad i attden är somsom
stycket.andra3 §varandra kap.lförhållande tillsjälvständiga i

15-05595
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Vad med självständiga verksamhetsgrenarsom avses inom en
myndighet inte i lagen och några åskådliga exempel till ledninganges
för tillämpningen bestämmelsen har inte lämnats i lagens för-av
arbeten. Regelns tillämplighet på den kommunala organisationen
behandlades i propositionen 1981/82:186, vilken dock inte ledde till
lagstiftning beträffande ifrågavarande bestämmelse. I den propositio-

uttalades s. 47 i fråga socialtjänstennen det endastattom mera
sällan inom förvaltningen under Socialnämnd lär förekommaen en
organisatorisk uppdelning på olika verksamhetsgrenar. JO har i ett
beslut JO 1985/86 320 uttalat de olika verksamhetsgrenarnaatts.
inom socialförvaltning inte är självständigaen iatt denanse som
mening i kap.1 3 § andra stycket sekretesslagen.som avses Regelns
tillämpning uppmärksammades i samband med tillkomsten av
kommunallagen prop. 1990/912117 43 bet. 1990/91:KU38s.

36. Kommunallagen kommunerna frihet organiseras. den ellerattger
de kommunala nämndernas verksamhet efter andra grunder denän
verksamhetsindelning sekretesslagen bygger på. Regeringensom
uttalade därvid sekretessreglerna i och föratt sig inte hindrar en
ordning med friare nämndorganisation. Lagrådet och konstitutions-en
utskottet sig inte de principernamotsatte för den kommunalanya
organisationen, framhöll översyn sekretesslagenatt ändåmen en av
framstår behövlig för komma till med derätta problemattsom som

integrerad nämndorganisation kan medföra.en
Bestämmelser sekretess inom socialtjänstens område finns iom

7 kap. 4 § sekretesslagen. Enligt paragrafens första stycke gäller
sekretess inom socialtjänsten för uppgifter enskildas personligaom
förhållanden. Sådana uppgifter får inte lämnas det inte står klartut om

uppgiften kan röjasatt den enskilde eller någonutan honomatt
närstående lider I paragrafens tredje stycke finns redogörelsemen. en
för vad förstås med socialtjänst och där bl.a. verksamhetsom anges

enligt lag handhas socialnärnnd. Härmed socialnämndenssom av avses
befattning med ärenden rörande vårdnadt.ex. prop. 1979/80:2, del
A, 180 Den sekretess gäller enligt första stycket kallass. som
allmänt socialtjänstsekretess och gäller i samband med socialnänm-att
den verkställer utredningar vårdnad eller umgänge.om

I 7 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen regleras sekretessen inom
den kommunala farniljerådgivningen familjerådgivningssekretess- -,
dvs. den särskilda familjerädgivning handhas kommuner,som av
landsting, församlingar eller kyrkliga samfälligheter prop. 1979/ 80:2,
del A, 185; jfr 1993/94:4 7 Bestämmelsen hindrars. prop. s.
emellertid enligt propositionen inte tjänsteman i rådgivnings-att en
verksamheten i viss utsträckning kommunicerar med inomannan
denna verksamhet hinder sekretessen. Utrymmetutan härför ärav
enligt propositionen begränsat.ytterst

Enligt 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken får vissa yrkes-
inte hörasutövare vittnen något anförtrotts dem i derassom om som
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detdärmedsamband änerfarit ideeller annatyrkesutövning omsom
gällertystnadspliktenförmåntilldenelleri lagmedgivetär varsom

psykoterapeuterpsykologer,gäller bl.a. samttill det. Detsamtycker
drivs kommuner,familjerådgivningsbyråer,vidkuratorer avsom

gällerDocksamfälligheter.kyrkligaochförsamlingarlandsting,
före-vilket inteförangående brott, ärmåliför dessavittnesplikt

andrakap. 2 §Enligt 38två år.fängelse istrafflindrigare änskrivet
dessaföreläggaförbudmotsvarandegällerrättegångsbalken attstycket

uppgifterinnehållerhandlingskriftligföreteyrkesutövare avatt som
slag.aktuellthär

samarbetssamtalvidSekretessreglerna5.2

Lagförarbeten,5.2.1 m.m.

2 Ombetänkandet Barnets rättanförde ibarnensUtredningen rättom
vidsekretessbeträffande1979:63,SOUföräldraansvar m.m.

förförutsättningväsentlig attsamarbetssamtal 99,s. att sam-en
tycksändamålsenligt sättgenomförasskall kunnaarbetssamtalen ett

samtals-självasigkan lämnadekännerföräldrarna utattattvara
samtalenunderde lämnaruppgifterför deriskledarna attutan som
uppgifterbör ingautredningenEnligtframtiden.dem ianvänds mot

vårdnadsutredning ochanvändas ifåsamtalenvidlämnats ensom
utredareanvändasintesamtalen börideltagit omsomsompersoner

detta. Desamtalsledareberörd ärochföräldrarnainte ense om
enligtsamarbetssamtalen börfram vidkommituppgifter som
dettabör isamtalsledaresekretesskyddade ochbliutredningen

familjerâdgivare.ochmedlikställasavseende anses som
168,1981/82:vårdnad och prop.umgängepropositionenI somom

betonadesbarnensutredningen rätt,från attbetänkandetföljde på om
kännaföräldrar kansamarbetssamtalför ärförutsättning atten

Följandesig dem.anförtrooch vågarsamtalsledarnaförförtroende
49.sekretess s.fråganbeträffandeanfördes om

1980:100sekretesslagenstycketandra4 §kap.Enligt 7
haruppgiftersekretesskydd förstarktsärskiltgäller somett
harellerfamiljerådgivningvidförtroendeilämnats som

samarbets-Vidrådgivning.med sådansambandiinhämtats
formerorganiseradei sådanabedrivse.d.samtal merasom
fram ikommeruppgifterfårfrågadet är somomnusom

sekretesskyddåtnjuta detsamtalmed dessasamband anses
särskildNågonbestämmelsen.nämndadenenligtgällersom

därförbehövsuppgifterför dessasekretessbestämmelse om
inte.
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Frågan vilken sekretess skall gälla vid samarbetssamtalom som
behandlades ingående i promemorian Vårdnad och Dsumgänge
1989:52 39s.

Frågan hur samarbetssamtalen naturligtvisärarrangeras av
betydelse för vilket värdestor de skall ha. Det spelar stor

roll de deltar i samtalen kanatt detgöra med fulltsom
förtroende för dem leder samtalen och för vadsom att som
kommer fram vid samtalen inte i skede kanett senare
användas dem. I många kommuner organiserasmot verk-
samheten på sådant samtalsledarnasätt iett enskilt fallatt ett
aldrig kommer i fråga för vårdnadsutredning i fall.samma
Då kan erhålla den sekretess gällerparterna inomsom
familjerådgivningen jfr 7 kap. 4 § andra stycket sekretessla-

1980: 100. betyderDet varje uppgiftattgen, som en person
har lämnat i förtroende eller har inhämtats i sambandsom
med rådgivningen hemligär det skulle tilloavsett om vara

för den enskilde eller inte uppgiften kommer Enmen ut.om
samtalsledare bunden den sekretessär gäller försom av som
familjerådgivning kan inte heller lämna uppgifter till en

Verksamhetsgren inom socialtjänsten. Vad denne fårannan
kan alltså inte användas i kommandeveta vårdnadsutred-en

ning.
Vissa undantag finns dock. Det viktigaste i 14omnämns

kap. 1 Enligt denna paragraf hindrar inte sekretessen att
uppgift länmas till myndighet, uppgiftsskyl-en en annan om

digheten följer lag eller förordning. sådanEn uppgifts-av
skyldighet har kommunala familjerådgivare enligt 71 § tredje
stycket socialtjänstlagen. bestämmelsenDen innehåller en
anmälningsplikt för dem, de i sin verksamhet fårom
kännedom underårig misshandlas i hemmet. Enligtattom en

kap.14 2 § sekretesslagen har familjerådgivare möjligheten
anmälan till polis-göra eller åklagarmyndighetatt deom

misstänker vissa brott, bl.a. misshandelsbrottatt och
sedlighetsbrott, har begåtts någon under 18 år. Sekretes-mot

här inte någotutgör hinder anmälan, någonmotsen men
anmälningsplikt föreligger inte.

Att familjerâdgivare och deras biträden i regel inte får
höras vittnen vad de har erfarit i samband medsom om
rådgivningen följer 36 kap. 5 § andra stycket rättegångs-av
balken.

Den uppläggning samarbetssamtalen harav som nu
beskrivits, med s.k. familjerådgivningssekretess, inte denär
enda modell förekommer. I de flesta fall förhåller detsom
sig i stället på det samtalsledarensättet har till uppgiftatt att
också vårdnadsutredninggöra ifall samarbetssamtalen inteen
leder fram till lösning. För dessa sarnarbetssamtal gälleren
enbart vanlig socialtjänstsekretess kap.7 4 § första stycket
sekretesslagen. Detta innebär uppgifter samtalsleda-att som

har fått under samarbetssamtalen inte får lämnasren ut om
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denröjasuppgifterna kanklartstår utan attintedet att
Presumtio-närstående liderhonomnågonellerenskilde men.

likaden inte ärför sekretess,0rd ävenandramedär omnen
dockfall kandettaIfamiljerådgivningssekretessen.stor som

vårdnadsutredningiuppgifternaanvändasamtalsledaren en
någonintesamarbetssamtal ärmedverksamheteneftersom

verksamhet. Isjälvständigsocialtjänstenövrigadenfrån
socialförvalt-inomanvändasocksåuppgifternafårprincip
föräldrarna.ellerbarnenärendeni andraningen avsersom

förratorde den49168 s.1981/82:uttalades iSom prop.
denfamiljerådgivningssekretessmed s.k.modellen vara

förförutsättningarnagivet attDetlämpligaste. är att sam-
ändamålsenligtpåbedrivasskall kunnaarbetssamtalen ett

siganförtrode kanföräldrarnaunderlättas, vet attsätt om
lämnardeuppgifterdeförrisksamtalsledarna attutan som

videxempelvisdem,användseventuelltochvidare emotförs
fram-Detellervårdnaden umgänge.avgöranden omsenare

samarbetssam-lämpligastallmäntockså attstår sommera
utredningdelintegreraduppfattasintetalen enavensom

social-inominsatsvårdnad eller umgänge utan som enom
ämbets-jfr JO:sutredningdennasidanvidtjänstens avram

275.1985/86berättelse s.

elvaberörde1989:52promemorian Dsremissbehandlingen avVid av
ansågdessaochsekretessfrågansärskiltremissinstansertrettiotvå av

familjerådgivningssekretess.underförassamarbetssamtal börsju att
1990/91:8prop.ochVårdnad umgängepropositionen genomI -

försörjaskyldigabliskall attkommunernaförslagetvilken att
fråganintebehandladesriksdagenförframladessamarbetssamtal om-

bet.Lagutskottetföras.samarbetssamtal börsekretessvilkenunder
motionsyrkan-anledningmedunderströk, ett151990/91:LUl3 avs.

föräldrardeerbjudermöjligtså långtkommunernaviktende, attav
familjerådgivningssekretess.medsamarbetssamtalönskarsåsom

rådallmännaSocialstyrelsens5.2.2

och"Vårdnad1985:2rådAllmännaidiskuterarSocialstyrelsen -
fråganvårdnadsutredningar"ochSamarbetssamtal omumgänge.

ställning förinteSocialstyrelsensekretess.samarbetssamtal och tar
betonarföras,börsamarbetssamtalensekretessvilkenunder men

familjeråd-underbedrivssamarbetssamtalfalli devikten attav
någonharintesamtalenledertjänstemändegivningssekretess som

socialtjänstsekretess ärmedfallallafamiljen. Imedkontaktannan
övrigafrån dennågoninteSocialstyrelsen,anfördesamarbetssamtalen,

upplysasbörföräldrarnaochverksamhet,självständigsocialtjänsten
Möjlighetenpåbörjas.samtaleninnangällersekretessvilken somom

medkontaktenkan fortsättaintesamtalsledareprincipenfrångå attatt
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familjen vårdnadsutredare kan enligt Socialstyrelsensom frångås bara
särskilda villkortre samtidigt uppfyllda:om är Båda föräldrarna

önskar samtalsledaren skallatt utredningen,göra 2. föräldrarna ger
samtalsledaren tillstånd använda sig allatt den information de harav
fått i ärendet och de betydelse i vårdnadsutred-som anser vara av
ningen, och samtalsledarna vårdnadsutredningen.göraaccepterar att
Om inte alla dessa villkor uppfylldatre är måste enligt Socialstyrelsen

handläggare för vårdnadsutredningen.utses göranya att

5.2.3 Justitieombudsmannens uttalanden

Justitieombudsmannen JO har vid flertal tillfällen gjortett uttalanden
vilken sekretess bör användas vidom samarbetssamtal.som I ett

beslut den 4 1985 anförde JO följande.mars

Lagstiftarens synsätt samarbetssamtalen friståendeatt är från
utredningen får betydelse i sekretesshänseende. Uppgifter

lämnas under samarbetssamtalenparternasom omfattasav
bestämmelserna i 7 kap. sekretesslagen SekrL.av Enligt 7

kap. 4 § SekrL gäller sekretess inom socialtjänsten för
uppgift enskilds personliga förhållanden, det inteom stårom
klart uppgiften kan röjasatt den enskilde ellerutan någonatt
honom närstående lider Inom kommunal familje-men.
rådgivning gäller sekretess för uppgift enskild harsom
lämnat i förtroende eller har inhämtats i samband medsom
rådgivningen. Bestämmelserna innebär för familj erådgivarens
del han eller hon förhindradatt är delta i både samarbets-att
samtal och utredning i ärenden, såvida inte densamma
enskilde efterger sekretessen. För socialtjänsteman,en som
inte familjerådgivare,är föreligger inget motsvarande
hinder, eftersom socialtjänstsekretessen inte likaär absolut

familjerådgivningssekretessen. Emellertidsom talar enligt
min uppfattning sakliga skäl för det bör rådaatt vattentäta
skott mellan samarbetssamtal och utredning. Föräldrar som
riskerar uppgifter, lämnadeatt under samarbetssamtal,
används i eventuell kommande utredning kan intaen en
avvaktande hållning samtalsledarna. Det föreliggergentemot
också risk sin hållningatt i saken till vadman anpassar man
uppfattar bäst med hänsyn till samtalsledarnasom att även är
vårdnadsutredare. Detta inte konfliktbearbetningen.gagnar
De flesta kommuner sysslar med samarbetssamtal tyckssom

överens samtalsledarna inte ocksåatt börvara om göra
utredningen.

Om samtalsledarna övergår till utredninggöra någotatt -jag alltså inte ändamålsenligt får detta isom så fallanser -
endast ske efter överenskommelse med föräldrarna, innanen
samarbetssamtalen inleds. Det måste alltså redan från början
stå klart för föräldrarna vad de sig in på. Som framgårger
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har samtycktföräldrarnatorde också krävasdet sagda attav
samarbetssamtalenunderuppgifter lämnatstill att som

utredningen.används i

anförde JOnovember 1993 2522-199324beslut denI attett
vadunder förutsättningallmänhet genomförssamarbetssarntal i att som

eller till demtill domstolenförs vidarehandläggarnaintesägs somav
fråga formvårdnadsutredning. Detutför äreventuellt om enensenare

handläggarna inte lämnaprincip kanoch iförtroendesekretessav
i samtalen anfördedeltagitrörande de enskildainformationnågon som

båda föräldrarnaomständighetenmedför denJOEnligtvidare.JO att
sarntalstillfällen inteenskildanärvarande vidvaritkan hasamtidigt

de sarnarbetssamtalaktuella beslutetuttalade i detJOnågot attannat.
anordnadeuppdrag,på tingsrättens ärfamiljerättsenheten, attsom

gäller enligtför vilken sekretessfamiljerådgivningsådanjämställa med
sekretesslagen.andra stycket§kap. 47

behandlade JO3280-1993december 1994denbeslut 15I ett
socialförvaltningengällaskallsekretess närvilkenfrågan somom

del JO:såtergav JO densitt beslutsamarbetssamtal. Ianordnat av
uttalade JOHärefterciterats19854beslut den ovan.sommars

följande.

uttalade. Tillvad JO Sverne närmareiinstämmerJag
tillägga följande.vill jagpå rättslägetminutveckling synav
myndighet. Dettainomregel integällerSekretess ensom
socialtjänsten frittpersonal inomdock inteinnebär t.ex.att

m.fl.,Corellenskilda ärendenkan diskuteravarandramed
sekre-huvudregelnFrånuppl. 88.Sekretesslagen, 1 atts.

detundantagmyndighet närinområder görsintetess en
myndighets verksam-uppgifter mellanlämnandegäller enav

förhållande tillsjälvständiga ihetsgrenar är att somansesom
sådansocialnämnden finnsunderOm detvarandra. en

för samarbets-Verksamhetsgrensjälvständig ansvararsom
sekretesstvekanråda någonintetorde detsamtalen attom
utförfamiljeråttsenhetengäller gentemott.ex. ensom

föräldrar se bl.a.rörandevårdnadsutredning samma
Vårdnad ochråd 1985:2,allmännaSocialstyrelsens um-

Sekretess, 54och 1991:4,f77gänge, s.s.
skyldigasedan 1991kommunernaanförtsSom är attovan

ledning försakkunnigunderföräldrar samtalerbjuda att
verksam-barnet. Hurfrågor rörandelösning inåförsöka en

föravgörandemening inteenligt minorganiseratsheten är
tordeFamiljerâdgivningssekretesssekretessbedömningen.

vid samarbets-förekommervadockså förgällakunna som
inte bedrivs inomdesocialförvaltningenvidsamtal även om

domstol förordnatVerksamhetsgren. Närsjälvständig omen
vårdnads-samband med begäransamarbetssamtal, utan om

tillvidaredärför intesamtalsledarnatordeutredning, utan
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domstolen lämna redogörelse för vad förekommiten som
.... Annorlunda ställer det sig vårdnadsutredarna iom
samband med eller under utredningsarbetet finner skäl ta upp

diskussion med föräldrarna möjligheten nåen attom en
överenskommelse och socialsekreterare iom en t.ex. ett
barnavårdsärende diskuterar familjeförhållandena med
föräldrarna. Vilken sekretess gäller måste bedömas medsom
hänsyn till bl.a. samtalens inriktning och syfte, formerna för
samtalen och huruvida de kan del eller ledses som etten av
i ärende hos förvaltningen.annat

5.3 Sekretessen i praktiken

Socialstyrelsen riktade våren 1987 enkätundersökning till allaen
landets då 284 kommuner för därigenom kartläggaatt och i såom
fall hur Samarbetssamtal bedrevs. Resultaten från enkäten redovisades
i skriften Samarbetssamtal vid vårdnads- och umgängestvister,
Redovisning enkät Socialstyrelsen redovisar 1988:17.av Aven
enkäten, gällde förhållandena år 1986, framgick bl.a. isom 217att
kommuner användes Samarbetssamtal vid handläggning vårdnads-av
eller umgängestvister, Socialtjänstsekretess användes i 179 kommuner
och familjerådgivningssekretess i 54; mindre antal kommunerett
använde båda formerna. förklaringEn till socialtjänstsekretessatt
användes i så omfattning falletstor personalbristsom var angavs vara
vilket medförde möjlighet saknades byta handläggareatt att om
ärendet ledde till utredning. Ett kommunerna ansåg det onödigtpar av

diskutera sekretessfrågan vid sarnarbetssamtalatt eftersom partenena
alltid har möjlighet vid förhandlingen i domstolatt eller inför sin
advokat vad kommer fram vid samtalen under familje-upprepa som
rådgivningssekretess. Med anledning vad framkomav som av
undersökningen anförde Socialstyrelsen i Familjerådgivningrapporten

Samarbetssamtal SoS 1989:10 51 f den högarapport andelatts.-
kommuner använder socialtj änstsekretess anmärkningsvärdär medsom
hänsyn till i lagens förarbeten definieratatt Samarbetssamtalman som
bearbetning konflikter skild från utredningen. Socialstyrelsenav
anförde vidare i fs. 58 de uppgifterrapporten framkommitatt som

hur många talar för sekretessfrågornaparterom inte harattsom enas,
den betydelse kanske beträffande samarbetssamtal.trottman Vad
gällde frågan familjerådgivnings- eller socialtjänstsekretessom ansåg
Socialstyrelsen det knappast realistisktäratt ha så högt uppställdaatt
mål beträffande sekretesskyddet förutsatts i förarbetensom m.m.
Flertalet kommuner använde enligt Socialstyrelsen socialtj änstsekretess
med till goda resultat.synes

Såvitt förhållandena år 1993 framgår det Socialstyrelsensavser av
enkätundersökning bil. 13 i 70änatt kommunernaprocentmer av
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samarbetssamtal med enbart socialtjänstsekretess.familjernaerbjuds
de kan erbjudakommunernaEndast drygt 15 procent attanserav

kommentar till dessa uppgifterfamiljerådgivningssekretess. Som en
utredningen det inte finns belägg förSocialstyrelsen ianför attatt

samtalsledare och vårdnadsut-skulle föredra haföräldrarna att samma
det svårighetuttrycker många kommunerredare. Däremot attsom en

påoch personella skilja samarbets-organisatoriskainte ha attresurser
familjerådgivningensvårdnadsutredning. samband medIsamtal och

underordnassamarbetssamtalenförekommerkommunalisering att
vårdnadsutredningenhandläggningenmedanfarniljerâdgivningen av

några fall har detta skettsocialtjänsten. Iinomblir kvar attgenom
driver familjerådgivning.flera kommuner gemensamt

Utredningen5.4

uttryck i tidigareuppfattning kommit tilldelar denUtredningen som
bör föras undersamarbetssamtaloch lagförarbetenutredningar att

fall, vilketFöräldrarna bör i varjeerädgivningssekretess.familj numera
välja de villuppfattning, ha möjlighetSocialstyrelsens attattär om

farniljeråd-ellerunder socialtjänstsekretessskall förassamarbetssamtal
med vad lagutskottetligger också i linjegivningssekretess. Detta

lagstiftningsärendei samband med det1990/91:LU13uttalade bet.
kanför föräldrarålades sörjakommunernavilket attattgenom

samarbetssamtal.erbjudas
vid familjerådgivningsamarbetssamtal förekommerfalldeI som

sekre-andra stycketgäller enligt 7 kap. 4 §kommunernadrivs av
sådantSamtalsledaren får ifamiljerâdgivningssekretess.tesslagen ett

samarbets-fått undereller hon kännedomvad hanfall inte röja om
medgivande. Motsvarandeföräldrarna sittintesamtalet såvida ger

får alltsåSamtalsledarnavittnesplikten.gäller såvittbegränsning avser
i yrkes-anförtrotts dem derasnågotvittnenhörasinte somomsom

undantagetdärmed med deterfarit i sambanddeutövning eller som
föreskrivetvilket inteangående brott förvittnesplikt gäller äratt

anledninginnebärfängelse i två år. Det sagdastrafflindrigare än att
förytterligare åtgärder desekretesshänseende vidta någrasaknas iatt

familjeråd-kommunalainom densamarbetssamtalfall äger rum
givningen.

familjerådgivnings-föras medsamarbetssamtal kanFrågan om
detdag förekommersocialtjänsten komplex. Iinomsekretess är mera

förekommit viduppgifter vadNågradel kommuner.i om somen
inteSamtalsledaren verkställerdå inte ochsamtalet lämnas ut en

samtycke från föräldrarna.vârdnadsutredning uttryckligteventuell utan
Även socialtjänsten kan,samarbetssamtal inomde äger somsom rum

med familjeråd-december förasden 15 1994,anförde i beslutJO
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givningssekretss det under socialnämnden finns självständigom en
Verksamhetsgren för sarnarbetssamtalen. Sekretess rådersom ansvarar
då familjerättsenheten utför vårdnadsutredningt.ex. mot som en
rörande föräldrar. Emellertid torde, i överensstämmelse medsamma
vad JO anförde i beslut, familjerådgivningssekretess kunnasamma
gälla också för vad förekommer vid samarbetssamtal vidsom
socialförvaltningen samtalen inte bedrivsäven inom självständigom en
Verksamhetsgren. Samtalsledarna får i sådant fall inte vidareett utan
till domstolen länma redogörelse för vad förekommit viden som
samtalen. Detta väl medstämmer vadöverens tidigare förutsättssom
i förarbeten och med JO:s uttalanden i övrigt. förutsättningEn för att
familjerådgivningssekretss skall kunna gälla i allmänhetär att
samtalsledaren, samtalet misslyckas, inte föräldrarnasutanom
medgivande verkställer vårdnadsutredning. Vidare får samtalsledaren
diskutera vad förekommit med sina kollegor i endast mycketsom
begränsad omfattning och inte i något fall med handläggareen som

Ävenhar kontakt med den aktuella familjen. det gällernärannan
handledning måste försiktighet iakttas så information frånatt sam-
arbetssamtalet inte sprids till kan komma handläggaatten person som

kommande utredning.en
Vårdnadstvistutredningen således redan de gällandeattanser

sekretessbestämmelserna i 7 kap. § sekretesslagen4 det möjligtgör att
låta samarbetssamtal inom socialtjänsten ske under familjerådgivnings-
sekretess. Någon ändring dessa bestämmelser därför inteärav
nödvändig. Däremot kan det behövas information och hos samtalsle-
dare fördjupade kunskaper sekretesslagen i detta avseende.om

Något sekretessproblem uppstår givetvis inte föräldrarna redanom
från början väljer samarbetssamtalet skall ske under socialtjänstsek-att

samarbetssamtalet då inte någon från denär övriga social-retess.
tjänsten fristående verksamhet.

För familjerådgivningssekretessen skall fulltgälla föratt ut
samarbetssamtal inom socialtjänsten fordrasäger attsom rum
samtalsledarna inte vid vittnesförhör inför domstol kan tvingas att
avslöja förekommitvad vid samtalet. Av det förhållandet attsom en
samtalsledare bunden familjerådgivningssekretessenär tordeav
nämligen inte följa denne undantagen från vittnespliktär enligt 36att
kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken. De nuvarande undantagen
från vittnesplikten sikte på särskilda befattningshavare och såvitttar
gäller farniljerådgivning kuratorer vid den kommunala familjeråd--
givningen. Bestämmelsen bör därför kompletteras med tilläggett
rörande samtalsledare inom socialtjänsten.
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utredningensKonsekvenser förslag6 av

utvärdering samarbetssamtalenutgångspunkt i denMed av som
har gjort och bygger bl.a. på den Socialstyrelsenutredningen som av

samarbetssamtalens samhällsekonomiskabedömningengjorda av
erfarenheterna från Finland, bedömer utredningenkonsekvenser samt

besparingar,förslagen kommer innebära reellaframlagdade attatt
förframför allt staten.

kanförslag föräldrar inte självaSyftet med utredningens är att som
innan de vidtar rättsliga åtgärderfrågor barnen,i t.ex.omenas

för fåvända sig till socialnämnden hjälpadvokat, skallkontaktar att
hur de skall ordna det för barnen. Demed komma överensatt om

vårdnadsutredningarnaekonomiskt resurskrävandepersonellt och
frigörs i ställetbli färre till antalet ochdåkommer att resurser som

Till detta kantill hjälpa föräldrar kommaanvändaskan överens.attatt
boende ochmånga avtal vårdnad, umgängeläggas även att om

till samarbetssamtal. Kommunensträffas i anslutningkommer att
åtgår förbelastas den tidkommer då inte utöveratt somresurser

i kommunernaemellertid personalbehovetkansamtalet. Det antas att
inledningsvis. Dels kommer vissanågot, i fallökakommer vartatt

dels kommer sannolikt delbli nödvändiga,utbildningsinsatser att en
ändå vill fåoch för sig inte i tvistföräldrar i är men somsom

beträffande inombarnet reglerat,förhållandena umgänget.ex.om
avtal detta. Omvårdnad, träffaför att omgemensamenramen

föräldrar ytterligarebl.a. på hur mångablir bestående berorökningen
föräldrarsamarbetssamtal, hur mångaanvändakommer att somsom

träffa avtal godkännsmöjlighetenbegagna sigkommer attatt somav
använder eller tvåkommunernasocialnänmden och enomav

förslagens ekonomiskabedömningsamtalsledare. Någon närmare av
går inteför kommunernakonsekvenser göra.att

boendeträffa bindande avtal vårdnad,Föräldrarnas möjlighet att om
leda tillutredningens bedömningoch kommer enligtumgänge att en

Någonantalet sådana mål vid domstolarna.minskning närmareav
emellertid möjligekonomisk bedömning intekvantifiering eller är att

måltillströrrmingen kommer dock inträdaMinskningengöra. attav
domstolarnabedömer nämligenefter tid. Utredningenförst atten

förälder, intefå del mål därinledningsvis kommer att somen nya en
vill få dettatalan den andra föräldern,i vårdnaden,har del motgenom
följd häravbelastning för domstolarna tillNågon ökadtill stånd.

mål därdomstolarna avlastas deuppstå eftersomkommer inte att
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träffa avtal de sedanföräldrarna själva kan kan få godkäntsom av
socialnärrmden.

medföra flera föräldrarUtredningens förslag kommer vidatt att
löser frågorna barnenskilsmässa eller separation anlitautan attom

juridiskt biträde. kommer medföraadvokat eller Dettaannat att
det gäller kostnader för den allmännabesparingar när rätts-statens

hjälpen.
för kommunerna behålla god servicenivåmöjliggöraFör attatt en

sarnarbetssamtalen bör del deoch fortsatt hög standard en av
förslag kommer innebära förutredningensbesparingar att staten,som

till del.kommunernakomma
med utredningens förslag, bl.a. möjligheten förvinstenDen stora

vårdnad och betoningenträffa avtalföräldrar att m.m. avom
går inte i Denna vinst barnsamarbetssamtalen, mäta äratt attpengar.

bli föremål för detkommer slippautsträckningi allt större att att
domstol mellan föräldrarna i allmänhetvidlidande processsom en

förinnebär barnet.
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Författningskommentarer7

ändring i föräldrabalkentill lagFörslag7.1 om

ochvårdnad, boende umgängeOm6 kap.
§2 a

bäst förskall vadenligt detta kapiteleller beslut ärdomVid som
skallställningstaganden. Rättenföravgörande rättensbarnet vara

och god kontaktbehovsärskilt vid barnetsavseende närafästa av en
beaktaskallVid beslutföräldrarna. rättenbåda umgängemed om

församband med utövande umgänge utsättsför barnet irisken att av
far illa.eller kvarhålls ellerbortförsolovligenövergrepp, annars

med beaktandetill barnets viljahänsynskall vidareRätten ta av
mognad.ålder ochbarnets

behandlats avsnitt 4.4. Denhar i är över-Paragrafen ärsom ny
föräldrabal-och ärenden enligt 6 kap.alla måloch gäller igripande

skildaanvisningarna ide särskildahärav harföljdken. Som en
tagits bort. Vidskall beakta barnets bästadomstolenparagrafer attom

boende,vårdnad,ställningstagande till frågor umgängedomstolens om
för barnetskall vad bästutlandsvistelsetillstånd till äroch varasom

avgörande.
domstolen vidöverförts 6 §paragrafen harTill atta som anger

skall fästa avseendeför barnetbästvadbedömningen ärsomav
för-kontakt med bådaoch godbarnets behovsärskilt vid näraenav

fjärde stycketparagrafen överförts 15 §tillVidare haräldrarna. som
förbeakta riskenskallvid beslutdomstolen umgänge attatt omanger

förmed utövande övergrepp,samband utsättsi umgängebarnet av
sakligaNågraeller far illa.kvarhâllsbortförs ellerolovligen annars

i avsnittkommenteratsBestämmelserna haravsedda.inteändringar är
4.8.

propositionende Barnsförts också rättparagrafen harTill genom
bestämmelserna1994/95:224 föreslagnatill talskomma prop.att

bedömningendomstolen vidinnebär§ och 15 §10 d att avsom
vilja medskall hänsyn till barnetsvårdnad ochfrågor umgänge taom

bestämmelsenoch mognad. Genomålderbarnetsbeaktande av
vårdnad, boende,vilja i måltill barnetshänsynsäkerställs att tas om

såvittBestämmelsen har,utlandsvistelse.tillstånd tillochumgänge
avsnitt 4.8.behandlats iumgänge,avser
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3 §
Barnet står från födelsen under vårdnad båda föräldrarna, dessaav om

gifta med varandra, ochär i fall modern Ingårannat av ensam.
föräldrarna äktenskap med varandra, står barnet från densenare
tidpunkten under vårdnad dem båda, inte dessförinnanrättenav om

anförtrotthar vårdnaden eller två särskilt förordnade vård-en
nadshavare.

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet
därefter under båda föräldrarnasäven vårdnad, inte denom gemen-

vårdnaden upplöses enligt 7 eller 8samma

Tidigare i paragrafens andra stycke domstolen, i de fallattangavs
barnet efter domen på äktenskapsskillnadäven skulle stå under båda
föräldrarnas vårdnad, i domen skulle erinra vårdnaden alltjämtattom

Denna skyldighet för domstolen har tagits bort. Fråganvar gemensam.
har behandlats i avsnitt 4.5.2.

§5
Står barnet under vårdnad båda föräldrarna gemensam vårdnadav
eller endast dem ensam vårdnad och vill någon föräldrarnaen av av

vårdnaden skall ändras skall besluta vårdnaden.rätten Frågoratt om
ändring i vårdnaden enligt detta stycke på talanprövasom av en av

föräldrarna eller båda.
Ar vårdnad bäst för barnet, skall föräldrarnarätten,gemensam om

har vårdnad, låta denna bestå eller falli förordnaannatgemensam
vårdnad, föräldrarnaäven sigmotsätterom gemensam om en av en

sådan ordning.
målI äktenskapsskillnad får yrkande anförtrorätten utanom

vårdnaden barnet föräldrarna, vårdnad ärom en av om gemensam
uppenbart oförenlig med barnets bästa.

Att socialnämnden kan godkänna avtal vårdnad framgårom av
b17

Paragrafen nuvarande 5 och 6 §§. Den har behandlats iersätter avsnitt
4.5.

Av paragrafens första stycke framgår denatt gemensamma
vårdnaden inte automatiskt skall upplösas någon föräldrarnaom av
begär det. Bestämmelsen ställeti domstolen beslutarattanger om
vårdnaden. Detta innebär regelsystemet blir flexibelt ochatt attmer
domstolen i varje enskilt fall kan beakta samtliga omständigheter som
inverkar barnets bästa. Domstolen således handlingsfrihetstörreges

tidigare. Utgångspunkten för domstolens ställningstagandeän är att
föräldrarna skall ha vårdnad sådan vårdnad framstårnärgemensam

det bästa för barnet. Detta markeras andra styckeett nyttsom av som
domstolen kan besluta vårdnad ävenattanger om gemensam om en av

föräldrarna sig sådan ordning. förutsättningEn förmotsätter etten
sådant förordnande förälders vilja vårdnadär ärmot atten gemensam
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vårdnadbåda föräldrarnasigbarnet. Motsätterförbäst gemensam
vårdnadsform.för dennaförutsättningarsaknas

ställningstagandendomstolensskall2 §underSom angetts a
vårdnad intedåför barnet. Fallbästvadpågrundas är gemensamsom

vilken4.5.2 liksomi avsnittbästa berörsbarnetsmedförenligär
sigförälderförhållandedet motsättertilläggasbörbetydelse att ensom

vårdnad.gemensam
fadermöjligt förblir detparagrafen erhållitlydelsedenGenom en

fåmodergift med barnetsintefödelse är attvid barnets gemen-som
sig detta. Barnetsmodern motsättervårdnad barnet även omomsam

vårdnad ochmodernväcka talankanfader mot gemensamom
bestridande.modernsvårdnadendel ifå även motdärigenom

barnetsbeaktayrkandefadernsprövningvid sinskallDomstolen av
Även i avsnitt 4.5.1berörtutredningenomständigheterdebästa. som

domstolen.beaktasbör av
möjlighetharföräldrarerinrasstycke attfjärdeI attnyttett om

vårdnad. Be-avtalträffaföräldrabalkenb §kap. 17enligt 6 om
försökaskallsjälvaföräldrarnaerinranstämmelsen utgör attomen

åtgärderrättsligasamförstånd innanibarnettvistersinalösa om
vidtas.

§7
sigbarnvårdnaden görutövandetvidförälder ettOm omaven

ibristeri övrigtförsummelse ellerellermissbruktillskyldig om-
barnetsfara förbeståendemedförbarnet på sättett somsorgen om

vårdnaden.iändringbeslutaskallutveckling,eller rättenhälsa om
vadgällervårdnad ochföräldrarnasbådaunderbarnetStår som

denvårdnadenanförtroskalldem,stycket rättenförstaisägs en av
iföräldernockså denBristerföräldernandra omsorgen omensam.

flyttaskall överförsta stycket, rättenidetpå sägsbarnet sätt som
vårdnadshavare.förordnadesärskilttvåellertillvårdnaden en

i fallskallvårdnad, rättenföräldersunder endastStår barnet somen
föräldernandratill denvårdnadenstycket flytta överi förstaavses

förordnadesärskilttvåellertilllämpligare,deteller, är enom
vårdnadshavare.

paragrafdenna prövasvårdnaden enligtändring iFrågor om
målyrkande, isärskilteller,socialnämndentalan utan omav

imålandraeller iföräldrarnaäktenskapsskillnad mellan avsessom
5§.

i §hänvisningen 7gälla harupphört§följd 6Som attattaven -
tagits bort.paragrafentill denfjärde stycket -

10 §
vårdnads-förordnadesärskilttvåellervårdnadunderStår barnet enav
vårdnadenfåbådaföräldrar ellerbarnetsvill någonochhavare av

vårdnaden.beslutaskallöverflyttad till sig, rätten om
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Frågor överflyttning vårdnaden enligt första stycket prövasom av
på talan båda föräldrarna eller dem eller på talanav en av av
socialnämnden.

I paragrafens första stycke andra meningen tidigare attangavs
domstolen inte fick flytta vårdnadenöver till föräldrarna gemensamt

någon dem sig vårdnad. Denna begränsningmotsatteom av gemensam
har tagits bort i överensstämmelse med vad gäller enligt 5som

förUtrymmet domstolen besluta vårdnadatt motom gemensam en
förälders vilja barnet enligt ståttnär 7 § under vårdnad eller tvåav en
särskilt förordnade vårdnadshavare torde dock begränsat.vara

Orden efter vad bäst för barnet"är har utmönstratssom ur
paragrafens första stycke. Anledningen härtill har kommenterats under

Någon2 saklig ändring inte avsedd.ära

10 b §
särskilt förordnadEn vårdnadshavare har på begäranrätt bliatt

entledigad från uppdraget.
Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av

dem vill vårdnaden inte längre skall skallatt rättenvara gemensam,
på talan dem eller båda anförtro vårdnaden dem.av en av en av

kanRätten också i mål äktenskapsskillnad mellan vårdnadshavarnaom
yrkande förordna vårdnaden enligt vad harutan sagts,om som nu om

vårdnad uppenbart oförenlig med barnetsär bästa.gemensam

I paragrafens andra stycke första meningen inte längre attanges
vårdnaden barnet skall anförtros de särskilt förordnadeom en av
vårdnadshavarna "efter vad bäst för barnet.år Anledningensom
härtill har kommenterats under 2 a

13 §
Står barnet under vårdnad två vårdnadshavare, skall vad sägsav som

11 elleri 12 § gälla dem tillsammans. Den vårdnadshavare som
barnet bor tillsammans med får dock besluta frågoriensam som
gäller den dagliga barnet.omsorgen om

Ar vårdnadshavarna till följd frånvaro, sjukdom elleren av av
förhindradorsak del i sådana beslut rörande vårdnadenatt taannan

gäller den dagligaän och inte olägenhetannat utansom omsorgen
kan uppskjutas, bestämmer den andre fårDenne dock inteensam.

fatta beslut ingripande betydelse för barnets framtid, inteensam av om
bästabarnets uppenbarligen kräver det.

tillägg tillI första stycket den vårdnadshavare barnetett attanges som
tillsammansbor med får besluta i frågor gäller den dagligaensam som

barnet. Till följd härav har följdändring gjorts iomsorgen om en
paragrafens andra stycke. Bestämmelsen har behandlas i avsnitt 4.6
och förtydligande gällandeutgör Den inte avseddrätt. ärett attav
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barnet umgåsförhållandena vid När med denreglera umgänge.
stadigvarande bor tillsammans med fårbarnet inteförälder som

frågorbesluta i gäller den dagligagivetvis den föräldern somensam
samband medbarnet i umgänget.omsorgen om

§14 a
båda föräldrarna och bor föräldrarnaunder vårdnadStår barnet av

eller båda,på talan demskalltillsammansinte rätten, enav av
med.skall bo tillsammansbarnetbesluta vem

framgårgodkänna avtal boendesocialnämnden kanAtt om av
17b

be-behandlats i avsnitt 4.7. GenomharParagrafen Denär ny.
beslutadet möjligt för domstolenförsta stycketstämmelsen i görs att

med. sådantskall bo tillsammans Ettföräldrarna barnetom vem av
vårdnadföräldrar harbli aktuelltbeslut kan när omsom gemensam

eller föräldrarna villbarnet skall bokanbarnet inte omenas om var
Ävenfastställd domstolen. i deboendeöverenskommelsefå sin avom

finner barnet bör står underförälders viljadomstolenfall attmot en
bli aktuellt beslutavårdnad kan detföräldrarnas att omgemensamma
ofñcio boendedock inte beslutaDomstolen kanboende.barnets omex

skäl talar fördomstolenyrkande. Finnerfordrasdet attattettutan
föräldersbörvårdnaden barnet även mot envara gemensamom

möjlighet framställalämpligt beredasföräldern påbör sättönskan, att
boende.yrkandeett om

enligthar möjlighet 6föräldrarstycket erinrasandraI attattom
träffa avtal boende.föräldrabalkenbkap. 17 § om

§15
förälderkontakt medochhar tillBarnet rätt umgänge somannan en

står barnetnågonmed eller medtillsammansdet inte bor annan som
ömsesidigtvårdnadshavare harföräldrar ochsärskilt Barnetsnära. ett

så långtoch kontaktbarnets behovför umgängeatt annanavansvar
möjligt tillgodoses.

barnet bordet skall deninte talarsärskilda skälOm mot som
kanupplysningar rörande barnetsådanamed lämnatillsammans som

främja umgänget.

avsnitthar behandlats iutfornming. DenParagrafen har getts en ny
kontakttill ochbarnet har umgänge4.8. Genom rättatt att annanange

med någontillsammans med, ellerdet inte bormed förälder somen
till förbetonassärskiltstår barnet umgänget ärnära, attannan som

och behov avgörande.barnets intressendet ärbarnet ärsamt att som
ha med barnför föräldersjälvständigNågon umgängerätt ettatten

barnetslyfts fram och betonas detparagrafenfinns inte. I ansvar
kontakt medochtillse barnetsföräldrar har umgängeattatt enannan

bådamed tillgodoses. Kravetinte bor tillsammansförälder detsom
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föräldrarna understryker umgängesföräldern haräven föratt ett ansvar
kontakten med barnet upprätthålls.att

Beslut skall kunna meddelas i de fall föräldrarnaumgänge ävenom
vårdnadhar barnet, kommentaren till 15gemensam om se a

Domstolen kan således besluta mellan barnet ochumgänge ävenom
förälder vårdnadshavare barnet inte borär stadigva-en som men som

rande tillsammans med. dennaI paragraf har vårdnadshavare därför
med förälder barnet "bor tillsammans med" respektiveersatts en som

förälder barnet "inte bor tillsammans med".som
Bestämmelsen täcker barnets med inte vårdnads-även umgänge en

havande förälder vårdnaden tillkommer någon barnetsnär ärannan
föräldrar, dvs. särskilt förordnad vårdnadshavare. I paragrafen haren
därför såväl föräldrar vårdnadshavare harangetts att ettsom ansvar
för fungerar.umgängetatt

15 §a
sig den barnet bor tillsammans med detMotsätter umgängesom som

begärs förälder barnet bor tillsammans beslutarinte med,av en som
på talan denna förälder fråganirätten umgänge.av om

den barnet bor tillsammans detMotsätter sig med umgängesom som
begärs någon förälder, beslutar på talanän rättenav annan en av

frågansocialnämnden i umgänge.om
särskilda skälOm föreligger, kan besluta kontakträtten om annan

mellan barnet och förälder barnet inte borän umgänge en som
tillsammans med, såsom telefonkontakt, brevväxling och liknande.

socialnämnden kanAtt godkänna avtal framgårumgängeom av
bJ 7

Paragrafen Till den har överförts delar 15 § andra ochär ny. av
tredje styckena reglerar domstolens behandling frågorsom av om

Bestämmelsen i § fjärde stycket domstolen15 vidumgänge. attom
beslut skall beakta risken för barnet i samband medumgänge attom
utövande för olovligen bortförs ellerumgänge utsätts övergrepp,av
kvarhålls eller far illa förtshar till den inledande be-annars nya

i Paragrafenstämmelsen 2 har behandlats i avsnitt 4.8.a
stycket förutsättningarFörsta under vilka domstolen kananger

besluta mellan barnet och förälder. Somumgänge närmareom en
behandlats i avsnitt 4.8 skall kunna fastställas mellan barnetumgänge
och förälder barnets föräldrar har vårdnad. Enävenen om gemensam
förutsättning för detta skall kunna ske barnet inte boräratt att
tillsammans med den förälder begär skall fastställas.umgängetattsom

innebär fastställasDetta kan domstolen denumgängeatt oavsettav om
förälder barnet inte bor tillsammans med barnets vårdnads-ärsom
havare. Till följd härav i paragrafen domstolen kan beslutaattanges

mellan barnet och förälder det inte bor till-umgänge enom som
med.sammans
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tredje styckeI möjlighet för domstolen beslutaöppnasnyttett atten
kontakt mellan barnet och förälder det inte bor till-annanom en som

med. Möjligheten sikte främst på kontakt direktäntarsammans annan
fysiskt kontakt brev, telefon eller liknande.umgänge, Ent.ex. genom
sådan möjlighet kan säkerställa barn bor långt ifrån sinatt som ena

fårförälder tillgång till viss kontakt med denna. Bestämmelsen kan
de fall direkttillämpas i kontakt mellan barnet och förälderäven en en

skadlig.kan Den kan också användas föreliggerdet hindernärvara
för på grund risk för bortförande barnet.umgänge För attav av
domstolen skall kunna besluta kontakt fysisktän umgängeom annan

det föreliggerfordras särskilda skäl. sådant beslut inteEtt äratt avsett
användas för tillgodose önskemålen från förälderatt att en som

motarbetar barnetsallmänt med den andra föräldern. Detumgängesett
också beaktas sådant beslut intebör kan verkställas enligtatt ett

i kap. föräldrabalken.reglerna 21 Bestämmelsen bör därför användas
i de fall det möjligt för barnet föräldernrestriktivt och haär att ett

direkt umgänge.
stycket erinras föräldrarna har möjlighetsista enligtI 6att attom

föräldrabalken träffakap. b § avtal17 umgänge.om

b §15
vårdnadshavare får med barnet utomlands för längreEn inte sigta

sammanhängande tid trettio dagar tillstånd förälderän utan av en som
Tillstånd fordras endastvårdnadshavare. dock det finnsinte är ettom

dom eller avtal reglerat mellan barnet och denumgängegenom
förälder vårdnadshavare. sig denna förälderinte Motsätterär attsom

barnet utomlands påvårdnadshavaren med sig kan talanrättentar av
vårdnadshavaren lämna tillstånd till utlandsvistelsen.

Paragrafen har behandlats be-Den i avsnitt 4.10. Genomär ny.
möjligheten för förälderstämmelsen begränsas haren som ensam

vårdnaden utomlands med barnet. Härigenom betonasatt attresa
med den förälder inte vårdnadsha-barnets behov umgänge ärav som

framför vårdnadshavarens önskemål utomlands.sätts att resavare
inte vårdnadshavare krävs endastTillstånd från förälder ärsom omen

förälder ellerdet finns mellan barnet och denna dom avtalett genom
avtal både skriftliga och muntliga avtal.reglerat Medumgänge. avses

avtal godkänts socialnärrmdeninte nödvändigt seDet är att ett av
skall gällande i detta sammanhang. Om detb § för det17 att anses

fungerande mellan barnet och förälderförekommer umgängeett en
paragrafens krav på avtal uppfyllt.inte vårdnadshavareär ärsom

med sig" innefattar alla åtgärder innebär barnetUttrycket ta attsom
vårdnadshavarens ellerlandet, det skerförs oavsett om genomur

tillstånd tillförsorg. Lämnar domstolen vårdnadshavarennågon annans
samtidigt ställning till frågan barnetsutlandsvistelse bör den ta omen

i Sverige kvarboende föräldern.och kontakt med denumgänge
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Vid beslut tillstånd till utlandsvistelse skall barnets bästa beaktas.om
följerDetta den inledande bestämmelsen i 2av a

Frågan tillstånd till utlandsvistelse handläggs vid domstolenom som
tvistemål i överensstämmelse med de regler gäller för målett som om

vårdnad, boende och frågaEn tillståndumgänge. till utlands-om
vistelse kan såväl i självständigt mål i måltas ett ettupp som om
vårdnad eller umgänge.

17 §
Frågor vårdnad, boende, eller tillstånd till utlandsvistelseumgängeom

i den där barnet har sitt hemvist.rätten Sådana frågortas ortupp av
kan i samband med äktenskapsmål.även Om det inte finnstas upp
någon behörig domstol, frågorna Stockholms tingsrätt.tas upp av

Frågor vårdnad i4, 8 och 10 10 b §samtom som avses
andra stycket, frågor boende, och tillstånd tillumgängesamt om
utlandsvistelse handläggs i den ordning föreskriven för tviste-ärsom
mål.

Övriga frågor vårdnad handläggs i den ordning gäller förom som
domstolsärenden.

målI vårdnad och boende kan underhållsbidrag för barnet yrkasom
stämning.utan

iDom mâl vårdnad, boende, eller tillstånd till utlands-umgängeom
vistelse får meddelas huvudförhandling, är överensutan parternaom
i saken.

Paragrafen innehåller processuella bestämmelser. Följdändringar har
gjorts med hänsyn till de bestämmelserna boende och tillståndnya om
till utlandsvistelse. Således i första stycket forumattanges samma
skall gälla för dessa frågor för frågor vårdnad och umgänge.som om

lGenom tillägg till andra stycket frågor boendeävenett attanges om ioch tillstånd till utlandsvistelse skall handläggas tvistemål. Isom
paragrafens fjärde stycke föreskrivs underhållsbidrag för barnet kanatt
yrkas i mål boende. Slutligen i femteäven stycket även 1attom anges
dom i mâl boende och tillstånd till utlandsvistelse får meddelas lom

huvudförhandling i saken.är överensutan parternaom

17a§
Står barnet under vårdnad båda föräldrarna eller dem ochav en av

föräldrarna i saken, får de väcka talanär överens vårdnad,om
boende och ansökan.umgänge genom gemensam

Paragrafen 17 § andra stycket andra meningen. Bestämmel-motsvarar
har brutits § för17 markera föräldrarnas möjlighet självaatt attsen ur

komma i frågor vårdnad, boende och Om för-överens umgänge.om
gååldrarna träffar överenskommelse dessa frågor inte vill gåen om men

till socialnårrmden för fä avtalet godkänt har de möjlighet ingeatt att
ansökan till domstolen.en gemensam
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17 b §
skriftligtEtt avtal vårdnad, boende och kan efter god-umgängeom

kännande socialnämnden deni där barnet har sitt hemvistortav
verkställas laga kraft domstolsavgörande.ett vunnetsom

När socialnämnden avtalet kanprövar godkännas skall denom
beakta de omständigheter 2isom anges a

Socialnämndens godkännande lämnas den nämnden utsett attav
föräldrarnas avtal.pröva

Paragrafen har behandlats i avsnitt 4.11.ärsom ny
Bestämmelsen möjliggör för föräldrar att, utan att engagera

domstolen, träffa avtal vårdnaden eller enskild samtom gemensam- -
boende och Ett sådant avtal skall ingås skriftligen ochumgänge.
godkännas socialnämnden i den kommun där barnet bosatt.ärav
Socialnämndens godkännande skall skriftligenske och lämnas på
socialnämndens tjänsteman utseddvägnar nämnden.ärav en som av
Har avtalet föregåtts samarbetssamtal bör det i allmänhet denav vara

handlagt samarbetssamtalet godkänner föräldrarnas avtal.som som
Socialnämnden skall antingen godkänna avtalet eller god-vägra
kännande. Någon beslutsmöjlighet finns inte. kanDäremotarman
nämnden försöka förmå föräldrarna ändra avtalet så det över-att att

med barnets bästa. Vid prövningen föräldrarnas avtalensstämmer av
skall socialnärrmden beakta de omständigheter i 2 God-som anges a
kännande skall föräldrarnas överenskommelse kan ståvägras antasom
i strid barnets bästa. Avtalet har efter godkännande verkanmot samma

laga kraft domstolsavgörande.ett vunnetsom
Avtalsmöjligheten bi 17 § kan användas föräldrar önskaräven när

ändra tidigare dom eller tidigare avtal.etten
Föräldrar har få hjälp kommunen med sluta avtalrätt att attav om

ochvårdnad, boende i omfattning gäller förumgänge samma som
samarbetssamtal.

18 §
Föräldrar har enligt 12 § socialtjänstlagen möjlighet atta genom
samarbetssamtal få hjälp nä enighet i frågor vårdnad, boendeatt om
och umgänge.

I mål vårdnad, boende eller får uppdra social-umgänge rättenom
nämnden eller något i barnets intresse anordnaannat attorgan
samarbetssamtal i syfte nå enighet mellan föräldrarna.att

Om lämnar uppdrag enligt andra stycket, kan den förklararätten att
målet skall under vissvila tid. Detsamma gäller samarbets-en om
samtal inletts fortsattaredan har och samtal kan tillantas nytta.vara
Om det finns särskilda skäl, kan förlänga den tiden.rätten utsatta

paragrafenTill har lagts första stycke erinrarett nytt attsom om
föräldrar enligt 12 § socialtjänstlagen möjlighet fåhar hjälpatt atta
nå enighet i frågor vårdnad, boende och Bestämmelsenumgänge.om
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har behandlats i avsnitt 4.2.2. Den markering föräldrarutgör atten av
inte kan komma vårdnad, boende ochöverens börumgängesom om

använda sig samarbetssamtal innan de vidtar rättsliga åtgärder.av
Samarbetssamtal skall fortsättningsvis kunna sikte på fråganäventa

boende.om
I paragrafens andra stycke har gjorts mindre redaktionellen

ändring.

19 §
Rätten skall till frågor vårdnad, boende, ochumgängeattse om
tillstånd till utlandsvistelse blir tillbörligt utredda.

Innan mål eller ärende vårdnad, boende ellerrätten avgör ett om
skall socialnämnden tillfälle lämna upplysningar.umgänge Harattges

nämnden tillgång till upplysningar kan betydelse för frå-som vara av
bedömning nämnden skyldig lämna sådana upplys-är rättenattgans

ningar.
Om det behövs utredning vad i andra stycket fårutöver sägssom

uppdra socialnänmden eller något någonrätten attannat utseorgan
verkställa sådan. får fastställa riktlinjer förRätten utredningen ochatt

viss inombestämma tid vilken utredningen skall slutförd. Omen vara
fårdet behövs, förlänga denna tid. skall tillRättenrätten attse

utredningen bedrivs skyndsamt.
verkställerDen utredning skall, det inte olämpligt, sökaärsom om

klarlägga barnets inställning redovisaoch den för Vidare skallrätten.
utredaren lämna förslag till beslut, eller, det framstårom som
lämpligare, redovisa vilka konsekvenser olika beslutsaltemativ kan få
för barnet.

Barnet får höras inför särskilda skäl talar för och detdeträtten, om
uppenbart barnet inte kan skada höras.är att ta attav

Paragrafen har behandlats i avsnitt 4.12.
Paragrafen reglerar domstolens utredningsskyldighet i frågor om

vårdnad, boende, och tillstånd till utlandsvistelse. Dennaumgänge
utredningsskyldighet går socialnämndens skyldighet i andrautöver
stycket lämna upplysningar till domstolen. Socialnämndensatt
skyldighet omfattar inte frågor domstolens tillstånd till utlands-om
vistelse.

tidigare andra stycketDet i paragrafen har delats i tvåupp nya
stycken. dettaGenom och det tredje stycket inleds medattgenom nya

detorden "Om behövs utredning vad i andrautöver sägssom
stycket ..." markeras utredning vårdnad, boende och umgängeatt om

skall beslutas fordrasinte det verkligen ytterligare uppgifterutan att
och endast det nödvändigt för tvistens avgörande. Vid domsto-när är

ställningstagande till frågan vårdnadsutredning börlens beaktasom
också vilken tidsutdräkt det kan bli fråga i målet. Som framgårom av
avsnitt 4.4 kräver barnets bästa vårdnadstvist med minstaavgörsatt en

tidsutdräktmöjliga se bil. 15.även
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bestämmelse iEn paragrafens fjärde stycke denattny anger som
verkställer utredning vårdnad, boende eller skallumgängeen om

förslag till beslutlämna i utredningen. Om det framstårett som
lämpligare kan utredaren i stället välja för domstolen redovisa vilkaatt
konsekvenser olika beslutsalternativ kan få för barnet. Skälen för att
välja förslag till beslut eller konsekvensanalys har redovisats i avsnitt
4.12.

20 §
ärendenI mål eller vårdnad, boende eller får förumgänge rätten,om

tiden till dess frågan har avgjorts dom eller beslutatt ettgenom en
vunnit laga kraft, beslutahar vårdnad, boende eller umgänge.som om

Står barnet under vårdnad båda föräldrarna får i målrättenav om
vårdnad i stället besluta barnet skall bo tillsammans med.vem

enligt första stycket fårBeslut meddelas huvudförhandling.utan
beslutet meddelas skallInnan få tillfälle sig imotparten att yttra

inhämtafrågan. Rätten kan upplysningar från socialnämnden frågan.i
meddelat beslut,Har skall den det målet ellerrätten ompröva närett

ärendet avgörs.
Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas sättsamma som
dom har vunnit laga kraft. Beslutet får dock helstnärsomen som

ändras rätten.av

Paragrafen i dess nuvarande lydelse reglerar domstolens möjlighet att
meddela interimistiska beslut i mål eller ärenden vårdnad ellerom

Eftersom yrkande boende fortsättningsvis kan fram-umgänge. om
ställas huvudyrkande har möjligheten meddela interimistis-ett attsom

beslutka utvidgats till beslut boende. Interimistiskaävenatt avse om
kanbeslut inte meddelas beträffande tillstånd till utlandsvistelse. En

sådan möjlighet till interimistiska beslut inte förenlig med syftetär
med bestämmelsen i b15

iSom avsnitt 4.7 kvarstår den särskilda bestämmelsenangetts om
möjligheten besluta barnet skall bo tillsammans med iatt om vem

förstället besluta interimistiskt vårdnaden. Denna regel finnsatt om
i paragrafens andra stycke.

21 §
mål eller ärenden vårdnad, boendeI eller kan iumgänge rätten,om

samband med den meddelar dom eller beslut i saken och detatt om
finns särskilda skäl, yrkande förelägga vidpart motpartenav en
vite lämna ifrån sig barnet. vite förelagtsHar i samband med beslutatt

i 20 § första stycket, kan förordna föreläggandeträtten attsom avses
skall gälla omedelbart.

Beslut föreläggande enligt första stycket får överklagas endastom
i samband överklagandemed domen eller beslutet vårdnad,av om
boende eller umgänge.

Frågor utdömande förelagt vite länsrätten påprövasom av av
ansökan den har begärt föreläggandet.partav som
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för mål eller vårdnadMöjligheten allmän domstol i ärende elleratt om
vite ifrån sig harförelägga vid lämna barnetumgänge part atten

dom eller beslut boende.utvidgats till ävenatt avse om

§22
eller tillståndvårdnad, boende, tillmål eller ärendenI umgängeom

rättegångskostnader ochgäller fråga andra tredjeutlandsvistelse i om
§§ rättegångsbalken.i stället för 18 kap. 1-7styckena

rättegångskostnad. kan dockVardera skall bära sin En partparten
dennes rättegångskost-förpliktas helt eller delvis ersätta motpartenatt

ihar förfarit sådant 18nad, han eller hon sättett som avsesom
eller det finns särskildaeller rättegångsbalkenkap. 3 6 § om annars

skäl.
andra stycket helt eller delvisSkall enligt ersätta motpartensparten

ställföreträdare, ombud eller biträdeoch harrättegångskostnad partens
rättegångsbal-i 18 kap. 3 eller 6 §förfarit på sådant sättett som avses

kan han eller honkostnaden helt eller delvis,därigenom vållatken och
kostnaden. kanmed Rättenförpliktas tillsammans ersättapartenatt

någon inte yrkar det.besluta detta även partomom
ärendet handläggs iockså målet ellerparagraf tillämpasDenna när

högre rätt.

fördelningen rättegångs-bestämmelserParagrafen innehåller avom
vårdnad eller Dessamål eller ärendenkostnader i umgänge.om

tillämpliga påutsträckts tillrättegångskostnadsregler har ävenatt vara
tillstånd till utlandsvistelse.boende ochmål om

underhållsskyldighetkap. Om7
§12

där svarandentill barn i denunderhållTalan rätten ortupptas avom
måli samband medSådan fråga kan väckassitt hemvist.har även om

äktenskapsmål, mål vårdna-tillfastställande faderskapet barn, omav
skall bo tillsammans med.mål barnetbarn ellerden om om vem

måletenligt första stycket,behörig domstolFinns upptas av
tingsrätt.Stockholms

väckas inte baraunderhåll till barn kantalanparagrafenI attanges om
bl.a. måli samband medsjälvständigt mål ävenutanett omsom

väcka talantillägg det möjligtGenomvårdnaden bam. görs attettom
boende. tilläggi mål Dettaunderhållsbidrag även motsvararomom

föräldrabalken.fjärde stycketgjorts i 6 kap. 17 §det som
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20 kap. Vissa bestämmelser rättegångengemensamma om
§1

målI faderskap, vårdnad, boende, tillståndumgänge, tillom utlands-
vistelse och underhåll tillämpas 14 kap. 17 och 18 §§ äktenskaps-
balken.

Paragrafen innehåller rättegångsbestämmelse. Det i bl.a.en attanges
mål enligt 6 kap. föräldrabalken vårdnad och tillämpasumgängeom
bestämmelserna i 14 kap. 17 och 18 §§ äktenskapsbalken. Samma
rättegångsbestämrnelser har gjorts tillämpliga på mål boende ochom
tillstånd till utlandsvistelse.

21 kap. Om verkställighet domar eller beslut vårdnad ellerav om um-
gänge m.m.
1 §
Verkställighet vad allmän domstol har bestämt i dom eller beslutav

vårdnad, boende, ellerumgänge överlämnande barn söks hosom av
länsrätten. Har domen eller beslutet inte vunnit laga kraft och detär
inte särskilt medgivet verkställighet ändå får ske, fåratt länsrätten inte
vidta åtgärder enligt 2-4 §§.

Verkställighet avtal enligt 6 kap. I 7b § söks hos länsrätten. Vadav
i detta kapitel föreskrivs verkställighet dom eller beslut,som om av
vunnit laga kraft, gäller sådantäven avtal.som

tilläggEtt har gjorts till paragrafens första stycke verkställighetom av
allmän domstols dom eller beslut barnet skall bo tillsammansom vem
med.

I andra stycke föräldrarsett nytt avtal enligt 6 kap. 17 batt §anges
vårdnad, boende och verkställsumgänge på sättom ettsamma som

laga kraft avgörande allmän domstol.vunnet Denna fråga harav
behandlats i avsnitt 4. l

3 §
Förordnar länsrätten verkställighet, får den förelägga vite ellerom
besluta barnet skall hämtasatt polismyndighetens försorg.genom
Hämtning får dock beslutas endast i de fall och under de förut-
sättningar i andra och tredje styckena.som anges

Ar det fråga dom eller beslut vårdnad, boende eller över-om om
länmande barn, får länsrätten besluta hämtning barnet,av om av om
verkställighet inte kan ske eller hämtning nödvändig förärannars om

undvika barnet lider allvarligatt skada.att
Ar det fråga dom eller beslut mellan barnetumgänge ochom om en

förälder barnet inte bor tillsammans med, får länsrätten beslutasom
hämtning barnet, verkställighet inte kan ske ochom av om annars

barnet har särskilt starkt behovett med föräldern.umgängeav
Frågor utdömande förelagt vite länsrättenprövas påom av av

ansökan den har begärt verkställigheten.partav som
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verkstäl-i beslutmöjlighetlänsrättensbehandlarParagrafen ettatt om
andrabarnet. Ipolishärntningeller beslutaviteföreläggalighet avom

förhämtningför beslutförutsättningarnadestycket närmare omanges
tillägg till dettaGenomvårdnad.bl.a.beslutverkställighet ettomav

verkställighetpåtillämpliggjortsbestämmelsen ävenstycke har av
förutsätt-Tredje stycketboende.beslutdom ellerdomstols angerom

beslutverkställighetförbarnethämtningför ettningarna omavav
beslutdom ellermeddelasFortsättningsvis ettumgänge. omen

till-inte borbarnetförälderochmellan barnetumgänge somen
överensstämmelseändrats ilydelse harParagrafensmed.sammans

avtalbestämmelsernagäller äventillägget i 1 §grundPåhärmed. av
b6 kap. 17enligt

§6
för-uppenbartdetverkställighet, är attkan vägraLänsrätten om

ellerdomdomstolensallmännasedan denändratsharhållandena
påkallatbästatill barnets ärhänsyn attoch detmeddeladesbeslut av

frågaSådanboende eller prövasvårdnad, umgänge nytt.frågan om
varit ihardenansökandomstol partallmän somavtas upp av

socialnärrmden.ansökanpåellerhos länsrättenmålet av
finnsdetverkställighet,falli vägrafårLänsrätten även annat om
hälsasjälsligaellerkroppsligaför barnetsringainterisk är attsom

skadas.

täcksboendefrågorsåtillägggjorts ävenharparagrafen attl ett om
bestämmelsernagäller§i 1tilläggetPå grundbestämmelsen. avav

b6 kap. 17enligtavtaläven

äktenskapsbalkeniändringtill lagFörslag7.2 om

Äktenskapsmål underhålloch målkap.14 om
5§

under-frågordomstolenfår prövaäktenskapsskillnadmålI omom
med,tillsammansskall bobarnetbarn,vårdnadhållsbidrag, vemom

kvar iboutlandsvistelse,till rätttillstånd attmed barn,umgänge
och förbudbodelning skertill dessbostadmakarnas attgemensamma

i denframställsfrågori sådanaYrkandenvarandra.besökaatt
sådansöks. Haräktenskapsskillnadvilken talanansökan omgenom

domsto-införmuntligenframställasyrkandenafårväckts,redantalan
stämning.särskildskriftligenellerlen utan

bodelningsför-förordnandefråganfårmålet prövasI även avom
rättare.

vårdnadbl.a.frågoräktenskapsmål ävenprövafår iDomstolen om
enligt 6domstolenföljdSommed barn.och attumgänge avenom

skall bobarnetbeslutaskall kunnaföräldrabalkenkap. vemom
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tillsammans med och tillstånd till utlandsvistelse kompletterasom
paragrafens andra stycke på så domstolensätt i äktenskapsmål kanatt

dessa frågor.pröva även

§7
I mål äktenskapsskillnad får domstolen, för tiden till dessom att
frågan har avgjorts dom har vunnit laga kraft, på yrkandegenom som

någon makarnaav av
bestämma makarna skall ha bo kvarrätt ivem attav som

makarnas bostad, dock längst för tiden till dessgemensamma att
bodelning har skett,

förordna2. skyldighet för den maken bidrag till denattom utgeena
andra makens underhåll.

I sådant mål får domstolen också, för tiden till dess skillnads-att
frågan har avgjorts dom har vunnit laga kraft, på yrkandegenom som

någon makarna förbjuda makarna besöka varandra.attav av
beslutEtt enligt första stycket får verkställas på sättsamma som en

dom har vunnit laga kraft. Ett beslut enligt andra stycket gällersom
på domsätt har vunnit laga kraft. Beslut enligtsamma som en som
första eller andra stycket får dock helst ändrasnär domstolen.som av

Overträder någon förbud enligt andra stycket, tillämpasett 24 §
lagen 1988:688 besöksförbud.om

målI äktenskapsskillnad får domstolen dessutom, med till-om
lämpning bestämmelserna i föräldrabalken, förordna vadav om som
skall gälla i fråga vårdnad, boende, och bidrag till barnsumgängeom
underhåll för tiden till dess sådan fråga har avgjorts domatt genom

har vunnit laga kraft.som

Enligt paragrafen kan domstolen i äktenskapsmål meddela interimistis-
ka beslut beträffande de frågor i 5 Genom tillägg tillettsom anges
paragrafens sista stycke får domstolen i äktenskapsmål meddela in-
terimistiska beslut boende.även Något för domstolenutrymmeom att
meddela interimistiska beslut beträffande tillstånd till utlandsvistelse
finns inte jfr kommentaren till 6 kap. 20 föräldrabalken.§

7.3 Förslag till lag ändring iom

socialtjänstlagen 1980:620

12 §a
Kommunen skall sörja för föräldrar kan erbjudas samtal underatt
sakkunnig ledning i syfte nå enighet i frågor rörande vårdnad,att
boende och samarbetssamtalumgänge föräldrar får hjälpsamt att att
trájfa avtal enligt 6 kap. 17 b § föräldrabalken.

Kommunen skall sörja föräven familjerådgivning kan erbjudasatt
dem begär det.som
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utsträcks kommunensstyckeförstaparagrafenstilltilläggGenom ett
tillsamarbetssamtal ävenföräldrar atterbjudaskyldighet avseatt

boende.frågor om
skriftligaträffaföräldrarkanföräldrabalkenb §kap. 176Enligt

efteravtal kansådantochochboende umgängevårdnad, ettavtal om
kraftlagaverkställas vunnetsocialnämnden ettgodkännande somav

§skyldighet i 12införskommunendomstolsavgörande. För aen
sådanaträffafår hjälpföräldrarsörja för attsocialtjänstlagen attatt

ochboendevårdnad,avtalträffasjälvakanFöräldrar ettavtal. om
påNågot kravsocialnämnden.godkäntfå detsedanochumgänge av
deIinte.samarbetssamtal finnsgenomgåmåsteförstföräldrarnaatt

nårde överens-de,samarbetssamtal kan närigårföräldrar enfall
godkäntfå detochavtalträffabarnet, enavkommelse ettom

ofta kunnatordegodkännandesocialnärrmden. Ettvidtjänsteman
samtalet.lederdenlämnas somav

§48
för-gällerdetfår närsocialnämndens vägnarpåbeslutaUppdrag att

lagrumföljandeiuppgifterendastäldrabalken angessomavse
föräldrabalken,§4kap.l

befogenhetdock inteföräldrabalken,och 9 §§84kap.2 - nedläggaellerutredningpåbörja attintebesluta en9 §enligt attatt
utredning,påbörjad

föräldrabalken,8 §§och6kap.3
föräldrabalken,b §176 kap.

måliutredarebeslutbeträffandeföräldrabalken att utse§196 kap.
ellervårdnad umgänge,ärendenoch om

enligtbefogenhetdock inteföräldrabalken,14 §§och11kap.7
engångsbelopp,åtagandeinnefattaravtal att utgegodkärma§7 att som

föräldrabalken.stycketandra16 §kap.11
hellerfår intesocialnämndens vägnarpåbeslutaUppdrag att
denna27 §ii frågorbeslutmeddelabefogenhetomfatta avsessomatt
lagen§enligt 5nämndenpåankommervadfullgöraellerlag att som

1964:143§ lageneller 9barnbidragallmänna om1947:529 om
bidragsförskott.

fårsocialnämndenfallvilkaireglerarstyckeförstaParagrafens
punktIföräldrabalken. attiuppgifter angesnydelegera enangessom

godkännanämndens vägnarbeslutdelegerafårsocialnämnden att
framgårSomochboende umgänge.vårdnad,avtal avföräldrars om

alltid godkännasavtalföräldrarsskallföräldrabalken avb §176 kap.
nänmden.ialdrigskallärendesådant tasdvs. upptjänsteman, etten

lämpligtdetmöjligt attärsmidigtsåbliskallförfarandetFör somatt
uppdragfå iskall atttjänstemäneller dedenuppgiften somutseatt

nämndenvidpå någonavtal läggs över somföräldrarnasgodkänna
socialchefenslag,sådantarbetsuppgifter t.ex.fördelarochleder av

familjerättsbyrån.förchefeneller
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7.4 Förslag till lag ändring iom

rättshjälpslagen 1972:429

16 §
Allmän rättshjälp får, följer 17 beviljas advokatannatom av av
eller biträdande jurist advokatbyrå, den rättsliga angelägen-av om
heten avser

äktenskapsskillnad
underhâllsbidrag till make eller barn
faderskap till barn
vårdnad
boende
umgänge.
Advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå får bevilja allmän

rättshjälp för verkställighet avgörande underhâllsbidrag,av om
vårdnad, boende eller hellerumgänge. får advokat eller biträdande
jurist bevilja allmän rättshjälp

den rättssökande dödsbo,ärom
den rättssökande bosattär riket,utomom
den rättsliga angelägenheten skall eller påprövas sättom annat

behandlas riket.utom

Paragragrafen reglerar i vilka fall advokat eller biträdande juristen en
på advokatbyrå får bevilja allmän rättshjälp. Genom tillägg fåren ett
på allmän rätthjälp beviljassätt den rättsliga angelägen-samma om
heten boende.avser

7.5 Förslag till lag ändring i rättegångsbalkenom

36 kap. Om vittne
5 §
Den till följd kap.2 eller1 2 § eller 3 kap. sekretesslagen1 §som av
1980:100 eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av
dessa lagrum, inte får lämna uppgift får inte höras vittneen som om
denna tillstånd från den myndighet i verksamhetutan uppgiftenvars
har inhärntats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor,
psykologer, psykoterapeuter, kuratorer vid familjerådgivningsbyråer,

drivs kommuner, landsting, församlingar eller kyrkligasom av
samfälligheter, och deras biträden får höras vittnen någotsom om som
i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller de i sambandsom
därmed erfarit, endast det medgivet i lagär eller den, tillom vars
förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Detsamma gäller den

inom socialtjänsten leder samarbetssamtal under sekretess enligtsom
7kap. 4 § andra stycket sekretesslagen 1980:100. Den till följdsom

9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna uppgifter där fårav som avses
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deni lag ellermedgivetdetendast ärdemvittnenhöras omomsom
till det.samtyckergällersekretessenförmåntill vars

vittnenfår hörasförsvarareellerbiträdenRättegångsombud, som
endastfullgörandeuppdragetsfördemanförtrotts omvad somom

det.medgerparten
andrastyckettredje äneller ärandraivadhinder sägsUtan somav

vilket inteförbrott, ärangåendemålivittnaskyldigaförsvarare att
i två år.fängelsestrafflindrigare änföreskrivet

vigtsordning harkyrkansSvenskaidenförtystnadspliktOm som
36 kap.iföreskrifterfinnsämbetet prästkyrkligatill det som

trossamfund ännågotinom1992:300. Den annatkyrkolagen som
samfund intarsådantidenellerkyrkan prästSvenska är som

hannågotvittnehörasfår inteställningmotsvarande somomsom
samtal.själavårdandeellerbiktundererfarithon hareller

tryckfrihetsförordningen3 §3 kap.enligttystnadspliktharDen som
vittnefår hörasyttrandefrihetsgrundlagen§3 om2 kap. someller
föreskrivsmån detdenendast itystnadspliktenförhållanden avsersom

paragrafer.nämndai
hörasfårparagraf intedennaivadenligt sägs somnågonOm som

hellerintevittnesförhör ägafårförhållande,visst rumvittne ettom
ellertolkningmed över-biträtttystnadspliktunderdenmed som

sättning.

samarbets-innebär närtillägggjorts attharparagrafenTill ett som
undersocialtjänsteninomsocialtjänstlagen äger§jfr 12samtal ruma

sekretess-stycketandrakap. 4 §7enligtfamiljerådgivningssekretess
på sättsamarbetssarntalet,lettden1980:100 sammaärlagen som

befriadkommunen,drivsfamiljerådgivningvidkurator avsomsom en
samtalet. Be-vidframkommitvadbeträffandevittnespliktfrån som

avsnittibehandlatsharstämmelsen
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mKommittédirektiv

Dir. 1993:120
vårdnadstvisterHandläggning av

1201993:Dir.

regeringssammanträdevid 1993-10-14Beslut

Lauren anför.Statsrådet

Mitt förslag

reformsärskild tillkallas för utvärdera 1991 årsutredareEn att av
Utvärderingen skall särskiltföräldrabalkensregler vårdnadoch umgänge.om

frågan satsningen samarbetssamtal inverkatinriktas hur har
värdnads- umgängestvister. Vidare skall utredarenhandläggningen ochav

överväga handläggningsreglemabör ändras.om

Bakgrund

kraft1991trädde bestämmelser vårdnadoch umgängeiDen 1 ommars nya
1990/91:8, 1990/91:53, 1990:1526bet. 1990/9l:LU13, rskr. SFSse prop.

reglerna till för utvecklingoch 1527. syftade bI.a. bana vägDe attnya en
i riktning föräldrarna själva i så utsträckning möjligt skallmot att stor som

umgängesfrågor.kunna komma överens i värdnads-och
viktigt inslag i reformen samarbetssamtal.Ett satsning s.k.var en

Dänned samtal föräldrarna sakkunnig ledning försökerdär undermenas
sig fram till på vårdnads-och umgängesfrågoma.resonera en gemensamsyn

Målet för föräldrarnasamtalen är nå samförständslösningarseatt att
271990/91 f.. Enligt förde reglerna skall kommunernasörjaprop. s. nya

samarbetssamtalkan erbjudasalla föräldrar. får i målVidare domstolenatt
vårdnad och umgängeuppdra socialnämnden anordna samarbets-attom

samtal.
Det är endastdomstolen kan avgöra vårdnads-och umgängesfrågor.som

Domstolen skall utifrånavgöra saken vad är bäst för barnet. Omsom

6 15-0559
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föräldrarna umgängesfråga,ärår överensi vårdnads-eller det i regel bästen
för barnet i enlighet föräldrarnasdomstolen beslutar med överens-att
kommelse.

Domstolsutredningen i sitt betänkandeDomstolama inför 2000-talethar
1991:106 förSOU behandlatden s.k. finländska modellen handläggaatt

frågor vårdnad Enligt finländsk föräldrarna ioch umgänge. rätt kan storom
utsträckning lösa vårdnads-och umgängesfrágor fastställsavtal,genom som

socialnämnden. gällandeEtt avtal har fastställts socialnämndenärav som av
och kan såsom lagakraftvunnetdomstolsavgörande. sambandverkställas Iett
med vårdnad eller åtar socialnämnden hjälpaavtal umgänge sig attom

hjälperföräldrarna avtala underhållsbidrag för Däremotbarnet.att om
inte tillnämnden till med frågor bodelning eller underhåll make.om

Domstolsutredningen 1991:106 64 finnsuttalade SOU detse atts.
mycket för lösning finländska förebildentalar baseradpå denattsom en
skulle framkomlig också i enligt Domstols-väg Sverige. Menvara en
utredningen måste ställningstagandeföregås ytterligare utredning.ett av

Under remissbehandlingen Domstolsutredningens uttaladebetänkandeav
remissinstansema intresse för någraden finländska modellen ochstort av

förordade den skulle utredas vidare.dem att
Även i framförts förslag handläggnings-andra sammanhanghar till ändrad

ordning för frågor vårdnad och umgänge.om
Nordiska rådet 25 1992I ladesden november fram medlemsförslagett om

uppgörelserutanför framtid vid föräldrarnas skilsmässadomstolen barnsom
l026/j. Enligt förslagsställama utanförA bör försöka få föräldrar attman

domstolar träffa avtal och uppgörelser barnens framtid tryggarom som
barnens rätt till två föräldrar föräldrarnas livskvalitet.och barnensoch För

uppnå detta förslagsställama inleda försöks-böratt attanser man en
verksamhet "familjerätter"med i Norden. familjerätter skulle kunnaDessa
bestå med juridisk, bampsykologisksocial kompetens.ochav personer
Föräldrar tänker skulle skyldiga före separationenattsom separera vara
vända sig till denna instans, uppgift skulle till detatt attvars vara se
kommer till stånd uppgörelse framtidde barnens ochen om gemensamma
även föräldrarnas ekonomiska förhållanden.om

Liknande tankar framfördes i i riksdageninterpellationsdebatt den 24en
maj 1993 l992/93zll4 116 f..se prot. s.

Även i nordiskaandra länder är det aktuellt med lagstiftning om
handläggningen vårdnads- och umgängesfrâgor. I den norska lagenav nya

äktenskap finns sålunda bestämmelser obligatorisk medling,om om vars
syfte liknar syftet med samarbetssamtal. har nyligenDanmark tillsattsI en
utredning med uppgift bl.a. överväga vårdnadreglernaatt om om gemensam
bör ändrasoch pröva samarbetssamtal få ökad användning i målkanatt om

vårdnad och umgänge.om
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utredningBehovet enav

två ochi kraft ivaritumgängeharvårdnadochbestämmelsernaDe omnya
lagändringamasundersökaförbörjar bliTidenår.halvt attett mogen

satsningenförhoppningar vidfästeslagstiftningsärendctverkningar. I stora
inriktas hurförsta handdärför iutvärdering börsamarbetssamtal.En

slagitreformen hardelenden ut.av
naturligtdethar väckt görmodellen attfinländskadenintresseDet som

förden kanför utrönastuderaden närmaresammanhangi attdetta passaom
Även förtjänari länderutvecklingen andra attförhållanden.svenska

uppmärksammas.
tttvärderingen.görasärskild utredareuppdrasbörDet atten

Uppdraget

bestämmelsernaundersökahur dehuvuduppgift börUtredarens att nyavara
sådanagrundvalochhar tillämpatsoch umgängevårdnad avom
någotändras ibehöverbestämmelsernaställning tillundersökningar ta om

avseende.
handläggningenreglernariktas främstUppmärksamhetenbör avom

blick-samarbetssamtaleniumgängesfrågor. Här kommerochvårdnads-
samarbetssamtalhur bestämmelsemaundersökaUtredaren börpunkten. om

för lösainstrumentblivit detpraktiken. Har detillämpas ikommit atthar att
blivit fallet,hoppades så inte harOmlagstiftarenvårdnadskonflikter som

kanåtgärderoch övervägatill detundersöka orsakenutredarenbör om
uppnåsbättre.samarbetssamtalenkansyftetså medvidtas att

handläggningennuvarande reglernafinner deutredarenOm att avom
avhjälpasbrister inte kanumgängeharvårdnad ochfrågor genomsomom

justeringar i de nuvarandeeller smärresamarbetssamtalregler omnya
regeländringar.genomgripandeutredarenövervägareglerna. bör mer

lagstiftnings-pågåendegällande rätt ochsigUtredaren bör orientera om
gemenskapensden europeiskaövriga främsti och i Europa,arbete Norden

umgängesfrågor.vårdnads-ochfamiljetvistermedlemsländer,avseende samt
finländskauppmärksamma denbör utredarendet sammanhangetI

kan finnas skälundersöka nämnare detmodellen. Utredaren bör somom
Sverige, våra reglerliknande iinföra någottalar för bör trots attatt omman

den finländskaannorlunda utformade. Idelvisvårdnad och umgänge är
viktig fråga blir därförhuvudroll ochsocialnämndemamodellen har enen

behövs för verksamheten.hur skall dekommunerna resurser som
förbättraockså andra möjligheteremellertid prövaUtredaren bör att

vårdnad detfrågor och umgänge. Ihandläggningenreglerna omavom
finns nära sambandockså uppmärksammas detbörsammanhanget ettatt

sidan frågorumgängesfrågorå sidan och å andramellan vårdnads-och ena
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underhållsbidrag. måste därförDet klargöras hur handläggningenom av
frågor underhållsbidrag skall kunna in i försystemett nyttom passas
handläggning vårdnadsfrågor. därvidUtredaren bör uppmärksamma attav
Utredningen de allmänna försäkringskassomas medverkan vid fast-om
ställande underhållsbidrag, dir. 1993:82 ihar uppdrag attav m.m.

socialnämndemasbefattningöverväga underhållsfrägoma.med
Utgångspunktenför eventuella förslag bör, såsomocksåär fallet i gällande

föräldrarna i så utsträckningrätt, möjligt skall kunnaatt storvara som
i vårdnads- och umgängesfrågomakomma överens och vad är bästatt som

för barnet skall tillgodoses.
årsutvärderingen 1991 reform anledning tillOm det, bör utredarenav ger

jagföreslå lagändringar i andra avseendenän vad har berört.även nu

Utredningsarbetets bedrivande

reform kartläggningUtvärderingen 1991års bör inledasmed rätts-en avav
hanteringen vårdnads- ochtillämpningen den praktiska umgänges-och av

i fas lämpligen utföras utredarenfrågor. Utredningsarbetet kan denna av
därefter bör det övervägasmed biträde sekreterare. Först omav enensam

bistånd sakkunnigaelleri det fortsatta behöverutredaren arbetet experter.av
sina förslag jämställdhets-och redovisaUtredaren bör analysera ettur

perspektiv.
1993:08rättshjälpsutredning JUsamrådamed 1993 årsUtredaren bör

försäkringskassomas1993:09 allmännaUtredningen deoch med S om
underhâllsbidrag,vid fastställandemedverkan m.m.av

kommittéerdirektiv till samtliga ochregeringensutredaren gällerFör
1984:05,inriktning dir.utredningsförslagensutredare angåendesärskilda
1988:43utredningsverksamhetendir.EG-aspekteriangåendebeaktandeav

dir. 1992:50.konsekvenserregionalpolitiskaangåenderedovisningoch av
1995.utgångenredovisas föreUtredningsuppdragetbör av mars

Övrigt

chefen för Socialdepartementet.i ärendet samrått medharJag

Hemställan

regeringen be-jaganfört hemställertill harhänvisning vad jagMed attnu
uppgift föredratillharstatsråd Justitiedepartementetmyndigar i attdet som

civilrättärendenom
kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkalla avatt en -
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1976:119 med uppdrag över bestämmelserna handläggningatt se om av-
och umgingestvister,vårdnads-

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter. annatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaskall belastaatt att
huvudtitelnsandra anslag Utredningar rn.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till överväganden och bifaller
hemstållan.

Justitiedepartementet
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Sammanställning utländsk rättav

denna bilaga lämnas redogörelseI för lagstiftningen beträffandeen
vårdnad och med barn i nio europeiska länder fyraochumgängeom

Amerikas Förenta Stater. Redogörelsen på frågorsextonav ger svar
Vårdnadstvistutredningen ställt bakgrund utredningensmotsom av

Såvittuppdrag. Danmark, Finland, Island, Norge och Englandavser
finns omfattande redogörelser för landsseparata mer resp.- -
lagstiftning beträffande vårdnad och i förekommandeumgänge samt,
fall, medling i bilagorna 3-7.

Vilken lagstiftning frågornareglerar vårdnad ochom
inkl. lagstift-processuella bestämmelser Närumgänge är

ningen från nyligenHar det skett någon Plane-översyn
översynnågonras

Danmark: Regler vårdnad och finns i myndighetslagenumgängeom
från år 1985. Processuella bestämmelser finns i lagen äktenskapsom
ingående och upplösning och i rättegångsbalken. Myndighetslagen har

vårdnad föremåli de delar behandlar och nyligen varitumgängesom
Foraeldremyndighedsudvalget förslag tillför lämnatöversyn av som

lag vårdnad och bet. Faelles forzeldremyndighed,umgängeomen ny
samvarsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning; betzenkning

af justitsministeriets foraeldremyndighedsudvalg, betaankningafgivet
1279, København 1994. Folketinget har den 2 juni 1995 lov-nr.

176, 1994-95, och Betzenkning avgivet Retsudvalgetforslag Lnr. av
antagit vårdnadden 23 maj 1995 lag och lovumgängeen om om

foraldremyndighed med ikraftträdande den januarisamvmr log
1996. redogörelse för den danska lagstiftningen vårdnadDenna om
och förhållandena fr.o.m. den januari 1996.lumgänge avser

Finland: Regler vårdnad och finns i lagen vårdnadumgängeom ang.
barn och trädde i kraft den 1 januari 1984umgängesrätt samtom som

i äktenskapslagen.

Island: Regler vårdnad och finns i barnlagen från årumgängeom
1992. föremål förLagen är översyn.

föräldraansvarNorge: Regler och finns i barnlagenumgängesrättom
årfrån 1982. Genom ändringar trädde i kraft den januari 19931som
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har införts obligatorisk medling innan föräldrar får väcka talan
vårdnad.angående föräldraansvar och

England: Regler föräldraansvar i alla civilrättsligastort settom m.m.
regler med avseende på barn finns i barnlagen the Children Act
1989 trädde i kraft den 14 oktober 1991.som

Frankrike: den 8 januari 1993 loi 93-22 modifiant CodeLag La N
Civil relative ä létat civil, famille droits de lenfantet etaux
instituant juge affaires familiales JO 9/1/1993. Tillämpnings-aux -
bestämmelser den 16 september 1993 Décret dappliciation 93-N

Någon för närvarande inte1091 JO 17/9/ 1993. planerad.översyn är-

Bestämmelserna finns i civillagen ZivilgesetsbuchNederländerna:
från år 1970. Någon lagen intekap. 1 i lydelse översyn ärav

väsentliga lagändringen från år ochplanerad. Den 1990ärsenaste
frågabehandlar 6 nedan.umgängesrätt, se

Föräldramyndighet potestad ochSpanien: patria umgängesrätt
regleras Titulo i den spanska civillagen Cödigo Civil.i VII

föräldrar och barn behandlas i 154 ochFörhållandet mellan art.
viktigaste ändringen härvidlag genomfördes lagföljande. Den genom

ändring i civillagen avseende härkomst11/1981 den 13 maj om
och ekonomiska förhållanden.ñliaciön, föräldramyndighet makars

i BürgerlichesFrågan vårdnad och reglerasTyskland: umgängeom
ändradGesetzbuch från år 1896, 1626-1711 §§BGB senast genom

Rechts elterlichen från den 18Neuregelung des der SorgeGesetz zur
på området förbereds. Achtes Buch Socialge-juni 1979. En reform I

setzbuch Kinder und Jugendhilfe från den 26 juni 1990, senast-
återfinns bl.a. regler beträffande kommuna-omtryckt den 3 maj 1993,

vårdnadsfrågor.ungdomsnämnders Jugendamt roll ibarn- och - -

Amerikas StaterFörenta
de frågorna: Shared ParentalFlorida: Följande lagar reglerar aktuella

Uniform Child CustodyResponsibiliy i kraft den 1 juli 1982,Act
Jurisdiciton kraft den juli Custody ofAct i l 1977, Temporary

kraftMinor Children Extended Family i den 1 juli 1993,By
Grandparental Visitation Rights, Mediation Alternatives Judicialto
Action i kraft juli 1990 och Mediation of Certain Contested1
Custody i kraft juli 1986. The Uniform Child CustodyIssues 1 -
Jurisdiction Act har antagits samtliga i USA. Lagen verkarstaterav

inbördes andra delstaters i USAför ömsesidighet och erkännande av
lagar och domstolsbeslut. Lagarna årligen.överses
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Illinois: Lagstiftningen skilsmässoförfarande och frågorom om
vårdnad finns i Illinois lagstiftning Illinois Revised Statutes, chapter
750.1-600 seq. Lagstiftningen härrör från år 1976. Ingenet.
fullständig lagstiftningen har skett och inteöversyn hellerärav
planerad.

Kalifornien: Dessa frågor regleras både lag och praxis. Gällandeav
lag den kaliforniska familjelagen California Family Codeär med
början i paragraf 3000. Lagen år 1992 och trädde i kraft denantogs

januari 1994. Lagstiftningen1 kommer årligen.överatt ses

familjelagTexas: Texas The Texas Family Code reglerar frågorna
beträffande vårdnadi Texas och med barn ochumgänge rätte-om

gångsbestämmelser i anslutning till dessa frågor. Familjelagen trädde
åri kraft 1969 och har genomgått betydande förändringar sedan dess,

den år 1993.senaste

har vårdnaden gifta2. Vem föräldrarna vid barnetsärom
födelse

Danmark: Föräldrarna gifta föräldrarHar föregemensamt. separerat
barnets födelse modern vårdnadshavare.är ensam

Finland: Föräldrarna gemensamt.

Island: Föräldrarna gemensamt.

Föräldrar gifta tillsammansNorge: har föräldraansvaret förärsom
barn.gemensamma

ÄrEngland: föräldrarna gifta vid barnets födelse har de gemensamt
föräldraansvar parental responsibility för barnet.

Frankrike: Båda föräldrarna.

Nederländerna: Föräldrarna har föräldramyndigheten Segemensamt.
Nederländerna

Spanien: Båda föräldrarna.

Tyskland: Föräldrarna gemensamt.



Bilaga 2170 sou 1995:79

StaterAmerikas Förenta
föräldrarna lever tillsammans har de delad vårdnadFlorida: Om om

skildabarn. Om föräldrarna har eller och dederas ärseparerat om
överenskommit något beslutar domstolenharinte annatom om

utgångspunkt i bästavårdnad och med barnets the bestumgänge
vårdnaden hänsyn tillof the child. När bestämsinterest tas samma

oberoende barnets ålder eller kön.fadern modern avsom

Illinois: Båda föräldrarna.

föräldrarna giftabarn, antingenKalifornien: Vårdnaden ärettom
tillerkämis i allmänhetför barnets födelse,eller ogifta vid tiden

föreskriver särskilt vårdnadFamiljelagenföräldrarna attgemensamt.
Domstolen kanbåda föräldrarnatillerkännasbör gemensamt.

övervägandevårdnaden efterden föräldernemellertid tillerkänna ena
tillåta barnet haföräldrarna troligen kommervilken att attsomavav

den förälder inteoch fortgående kontakt medregelbunden ärsomen
vårdnadshavare.

såvida intehar till vårdnad barnet,Båda föräldrarnaTexas: rätt om
förälder skriver underdomstol ellerbeslutatsnågot annat enav en

från föräldrarättigheterförsäkran avståendeedligskriftlig om
parental rights.

ogifta vid barnetsföräldrarnavårdnadenVem har ärom
födelse

Modem.Danmark:

Modern.Finland:

födelse har detillsammans vid barnetsföräldrarnaIsland: Bor
modern vårdnadenvårdnad, i fall harannat ensam.gemensam

föräldraansvaretModern harNorge: ensam.

England, för-Sehar föräldraansvaretModernEngland: ensam.
äldraansvar.

den föräldernförälder erkänt barnet harendastFrankrike: Om en
ochföre ettårsdagenföräldrarna erkänt barnetbådavårdnaden. Om

ellersammanboende vid detföräldrarna senastegemensammavar
erkäntbåda föräldrarnavårdnad. Omdeerkännandet har gemensam

sarnmanbodde8 januari 1993 ochikraftträdandeföre lagensbarnet
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ikraftträdande har de vårdnad. Om föräldrarnavid lagens gemensam
fastställelse avtal vårdnadbegär domarens ärav om gemensam

fall harvårdnaden I övriga modern vårdnadengemensam. ensam.

Nederländerna: moder.Barnets

BådaSpanien: föräldrarna.

Vârdnaden utanför äktenskapet fött barn tillfallerTyskland: för ett
till följd Jugendamt vissmodern. Den dock inskränkt iär attav

fastställandeutsträckning tilldelas förmynderskap, bl.a. avseende av
faderskap, underhålls- och arvsanspråk.

Amerikas Förenta Stater
såvida inteFöräldrarna har delad vårdnad barnetFlorida: enom

med hänsyn till barnets bästa, beslutardomstol, sätt.annat

Om fadern kräverIllinois: Normalt har modern vårdnaden barnet.om
stämning på faderskap patemityvårdnaden kan han,del i genom

delad vårdnad.lawsuit, erhålla vårdnad eller

fråga 2.Kalifornien: allmänhet föräldrarna seI gemensamt

förälder-barn relationFamiljelagen det existerarTexas: tror att en
dessaoch dess biologiska föräldrarmellan varje barn äroavsett om

förbjuder diskrimineringvarandra eller inte. Familjelagengifta med
båda föräldrarnas till vårdnadtill ogifta föräldrar, ochbarn rättettav

förälderdomstol beslutat något ellersåvida intebarnet annat enom
avstående från för-skriftlig edlig försäkranskrivit under omen

äldrarättigheter.

skilsföräldrarna Kan vårdna-får vårdnadenVem när

alltjämt gemensamden vara

ställning tillVid föräldrars skilsmässa skallDanmark: tas vem som
Vârdnaden kan alltjämtskall ha vårdnaden. vara gemensam.

vårdnadefter äktenskapsskillnadFinland: Föräldrarna har gemensam
någotinte avtalat eller domstol beslutatbarnet de annat.enom om

ogiftaeller skiljer siggifta föräldrarIsland: När närsamtseparerar
alltid bestämmasskall detsammanboende föräldrar vem somseparerar

därvidbarn. Föräldrarna kanvårdnadenskall ha gemensammaom
skallvårdnaden alltjämtavtala att gemensam.vara
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Norge: Föräldraansvaret till bestäms.dessär gemensamt annat

föräldraansvaret kvarstårEngland: Det efterävengemensamma
endastföräldrarnas äktenskapsskillnad och kan upplösas någraom

särskilda omständigheter förekommit, våld barnet i hemmet.t.ex. mot
Eventuella konflikter mellan föräldrarna löses beslutgenom av

skall bo med, vilken kontakt barnet skalldomstol barnetvem omom
andra föräldern, förbud åtgärder barnetha med bl.a. den mot motom

specifika frågor.andrasamt om

ocksåFrankrike: Vårdnaden i normalfallet Den kanär gemensam.
förenligt med barnets bästa.tilldelas föräldrarna detta ären av om

förDomstolen föräldrarna till förmyndareNederländerna: utser en av
kvarstå båda föräldrarnaFöräldramyndigheten kan dockbarnet. om

vidFöräldrarna måste ansöka dettaönskar detta. gemensamt om
domstol.

och åligger alltjämtFöräldramyndigheten inte avsägbarSpanien: är
custodiade skils. Vårdnaden hosbåda föräldrarna även vemom -

underâriga tilldelas den föräldrarnaborbarnet genomene avav-
dornstolsbeslut.

domstolfrågan vårdnadEfter skilsmässa fastställsTyskland: om aven
den tyska för-Enligt beslut frånäktenskapsskillnadsdomen.i ett

efterkan föräldrarnafattningsdomstolen från år 1982 även en
vårdnad förutsättererhålla vårdnad. Gemensamskilsmässa gemensam

domstolen timerbedöms kapabla därtill ochföräldrarna attattatt en
bästa alltsåförenlig med barnets bästa. Barnetssådan ordning ärär

fria händer vid sindomstolen har ganskaavgörande faktorn ochden
Är skall hademföräldrarnabedömning. somense om vem av-

barnets bästadomstolen ändå frångå deras förslagvårdnaden kan om
eller domstolen sigföräldrarna inte kunnatdet. Harkräver enas anser

medförslag skall domstolenbiträda föräldrarnasinte kunna -
iomständigheter träffa det avgörandebeaktande samtliga somav -

Med hänsyn tillutsträckning tillgodoser barnets bästa.möjligastörsta
personliga omvårdnaden anförtros denbästa kan också denbarnets ena

förvaltningen barnetsden andre anförtrosföräldern medan av
vårdnaden särskiltDomstol kan vid behov anförtroegendom. en

förordnad förmyndare.

Amerikas StaterFörenta
vårdnad ochföräldrarna inte kan kommaFlorida: Om överens om

efter vaddomstolen besluta vårdnadenkommerumgänge att somom
delad legal vårdnadFöräldrarna kan fortfarande habäst för barnet.är

fysisk vårdnad.och delad



Bilaga 17321995:79sou

efter skilsmässa.barnetdelad vårdnadhakanFöräldrarnaIllinois: om

vårdnadendomstolenskils beslutarföräldrarnaKalifornien: När om
vårdnadendirekta fysiskvårdnad. Denföreträdeoch gemensamges

föräldernibland dentillerkänns ensam.ena

delabörföräldrarföreskriverFamiljelagen uppmuntras attTexas: att
skilsmässa ochefterderas barnuppfostraochrättigheterna ansvaret att
med föräldrarkontaktkontinuerligochfrekventbör habarnettatt

erbjuderochbästaför barnetsförmågavisathar att enagerasom
alltidvårdnaden baserasDomstolens beslutför barnet.miljöstabil om

föräldrarnaDomstolenenskilda fallet.i detomständigheternapå ger
överenskommerskriftligenföräldrarnabarnvårdnaddelad ett omom

vårdnaddeladfallidomstoleneller attdet när annat anserom
omständig-tillmed hänsynför barnetbäst tagetkommer att vara

beslutvidbeaktasOmständigheterfallet.enskildai detheterna som
tillprioritethögstaförmågaföräldrarnasvårdnaddelad är att geom

barnetsöverenskommelser tillnåvälfärd ochbarnets att gemensamma
positivochförmågaföräldersvarje accepterabästa, uppmuntraatt en

föräldrarnasbådaföräldern,andraoch denbarnetmellanrelation
ochvårdnadstvistenförebarnetuppfostrandetdeltagande i av

medför intevårdnadDeladbostäder.föräldrarnasmellanavståndet
förälder.hos varjeperioderlångabor likabarnetnödvändigtvis att

barnetbestämmerdomstolenbästafordrar barnetsVanligen att var
vissafattaföräldernden rättdomstolen kanoch attskall bo ge

beträffande barnet.beslutavgörande

tvistföreliggervilja detbarnets närEfterforskas5. omen
hurfallet,Om såumgänge äroch/ellervårdnad

självbestämmanderätt.ochmed-Danmark, BarnetsDanmark: Ja. Se

Seeniga.föräldrarnaallmänhet inte äriFinland: Ja, ommen
självbestämmanderätt.med- ochFinland, Barnets

önskemål ochIsland,år. Barnetsfyllt tolv SehardetIsland: Ja, om
vårdnad kan detfrågatill tals. Ikommaåsikt rätt attsamt omen-

detdess intressetillvarataförför barnetombudförordnas att omett
därför.särskilt behovhar ett

medbestämmanderätt.BarnetsSe Norge,Norge: Ja.

vilja.barnetsefterforskadomstolenpåankommerEngland: Ja. Det att
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Frankrike: Barnets vilja efterforskas domstolen timer detom
lämpligt. kanBarnet höras, antingen begäran eller begäranegen

Åldernföräldrarna. egentlig betydelse barnetär utanav en av men
urskillningsfömiågaskall ha discernement. Barn under sju år hörs

sällan ibland äldre barn urskillningsfönnåga,även utanansesmen
barnet psykiskt eller står i uppenbart beroendeförhål-är störtt.ex. om

lande till förälder. Om barnet begär få höras det i allmänhetäratten
barnet pådomaren själv hör sitt tjänsterum, i fall kanannatsom
domarenbarnet höras antingen eller psykolog, psykiaterav av annan

e.d. domaren.utsessom av

Nederländerna: Om båda föräldrarna strider förmynderskapetom
tolv år höras sina önskemål domaren.måste barn Barnetöver om av

föräldrarna och deras advokater. barn underEtthörs närvaroutan av
år höras domaren denne så önskar.tolv kan av om

tillräckligt förståndlyssna på barnet det harSpanien: Ja. Domaren om
tolv år.och alltid det är överom

umgängesrättstvister hörs barnetTyskland: vårdnads-I avresp.
Jugendamt grundval samtal meddomstol. författatDessutom av

skriftlig redogörelse.såväl föräldrar barnsom en

Amerikas Förenta Stater
önskemålför undersöka barnets iFlorida: Ansträngningar görs att

sociabtjänstemanvårdnad ochtvistiga frågor Enumgänge.om
beträffandeförbereder social studiegenomför undersökning och enen

avseende det minderåriga barnet ochdetaljer medalla relevanta
önskemål.undersökning barnetsförälder, inkluderandevarje en av

vårdnad eller utreds barnets intresseIllinois: tvistI umgängeomen
ombud guaridan ad litemönskemål. Domstolen vanligenoch utser ett

och denne undersöker barnetsombud advokatför barnet. Detta är en
ombudtill domstolen. för barnetönskemål och framför dem Ett

detdet fastslagits domstolengurardina ad litem sedan attutses av
den aktuella tvisten.troligt med någon uppgörelseinte är om

önskemålför fastställa barnetsKalifornien: Ansträngningar görs att
tillräckligt gammalt ochbarnet är moget.om

primäradomstolensbästa måste alltidBarnets över-Texas: vara
Domstolenfrågor vårdnad ochvägande vid beslut umgänge.om om
påmed avseende barnet.fakta och omständighetermåste beakta alla

barnetönskemål, förutsattockså beakta barnetsDomstolen måste att
från barnetsjälv. Uttalandenfatta besluttillräckligtär attmoget



Bilaga 2 1751995:79SOU

för domstolenbindandeintevårdnad ochbeträffande ärumgänge utan
beaktas.skallbevisendastutgör ett som

fastställtfåvårdnadshavareinteförälder ärKan somen

umgängetillrätt

Danmark, Umgänge.SeDanmark: Ja.

vårdnadavtalFöräldrarsFinland,SeFinland: Ja. m.m.om

Island, Umgängesrätt.SeIsland: Ja.

Umgängesrätt.Se Norge,Norge: Ja.

barn kanför sittföräldraansvarharförälder inteEngland: En som
med barnet.kontaktbeslutett om

Ja.Frankrike:

barnetförmyndareblirinte överförälderNederländerna: Den som
följandeharBestämmelsenmed barnet.i princip umgängesrätthar
fått för-harinteföräldrardessoch denlydelse: "Barnet somav
intressevarandra." I barnetsmedtillhar umgängemynderskapet rätt

förekomma.skallintenågotdock beslutas umgängedetkan att

Spanien: Ja.

inteföräldererhåller denäktenskapsskillnadEfterTyskland: somen
tillFädermed detta.tillbarnet umgängevårdnaden rättfått enom

allmäninteerhåller däremotbarnföddaäktenskapetutanför en
tillmedge honom umgängedomstol rättDock kanumgängesrätt. om

bästa.barnetstjänardetta

StaterFörentaAmerikas
barnetsstridandeintesådant är motFlorida: Förutsatt umgängeJa. att

bästa.

minimirättighetervissavårdnad harharförälder inteIllinois: En som
intedetIllinoisi ärMånga domaremed barnet. atttill umgänge anser

påbidraförälderför varjeplikträttighet attävenbara utan enen
barnet.till uppfostrannågot sätt av

vanligtviskanvårdnadshavareinteförälderKalifornien: En årsom
föredras.ordningsådanEnerhålla umgängesrätt.
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Texas: En förälder har till såvidarätt inteumgänge sådan rätten en
står i konflikt med barnets bästa.

7. Kan förälder vårdnadshavare,är vilkenhosen som men
intebarnet bor, få fastställt tillrätt umgänge

Danmark: enligt lagenJa, vårdnad och träderumgänge iom som
kraft den 1 januari 1996.

Finland: Ja. Se Finland, Föräldrars avtal vårdnad samtom m.m.
Domstols beslut vårdnad Se 6 ovanävenom m.m.

Island: Nej.

Norge: Ja. Se Norge, Umgängesrätt.

England: förälderEn har föräldraansvar, barnet intesom men som
hos,bor kan få beslut kontakt med barnet.ett om

Frankrike: Ja.

Nederländerna: Ja. Domaren kan dock besluta förälder inteatt en
skall ha grund det striderumgängesrätt barnets intresse,att motav

den förälder förmyndare måste tillåta barnetär attmen som per
telefon eller brev håller kontakt med den andra föräldern.

Spanien: Ja.

Tyskland: -

Amerikas Förenta Stater
Florida: -

Illinois: -

Kalifornien: föräldersJa. En till kontakt mycket vidrätt ochär
kontakt med förälder inte vårdnadshavare den ordningär ären som

föredras.som

Texas: -
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förälders rättregleramöjlighetnågonFinns det att en
föreskrifterpå sätt änbarnetmedkontakt amrattill genom

brevkontakt.ellertelefon-besök, t.ex.om

iträdervårdnad och umgängelagenenligtJa,Danmark: somom
1996.januariden lkraft

Finland: Ja.

Nej.Island:

Nej.Norge:

England: Ja.

såsker iOftakontakter.dessaregleramöjligtDetFrankrike: är att
tillbegränsastelefonkontaktbemärkelse t.ex. attrestriktiv genom

månad.ellerveckaantalvisst per

Nederländerna: -

utgångs-särskilt förutsattintemöjlighetsådan ärNågon menSpanien:
föreligger.hinderingapunkten är att

intedenkan,umgängesrättenregleringrättsligEnTyskland: omav
tillförälder rättskepå attsätt, geskan utövas annat engenom

domstolsbeslutsådantEttbrevkorrespondens.ellertelefonsamtal
kontaktsådanomfattningi vilkenochvilket sättbl.a.reglerar en

skall äga rum.

StaterFörentaAmerikas
Florida: Ja.

medkontakttillförälders rättregleraDomstolar kanJa.Illinois: en
bästa.barnetsstriderhandlar motsättföräldern ettbarn somett om

Kalifornien: -

Ja.Texas:
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Har förälder inte har vårdnaden rätt erhållasom att
information barnet från skola, förskola, sjukvår-t.ex.om
den och sociala myndigheter

Danmark: Ja, enligt lagen vårdnad och umgänge träder iom som
kraft den januaril 1996.

Finland: Nej.

Island: Nej.

Norge: Ja. En förälder inte har del i föräldraansvaret harsom rätt att
få upplysningar barnet från bl.a. daghem, skola och sjukhus.om Se
Norge, Rätt till upplysningar barnet.om

England: Nej. Rätten till information följer med föräldraansvaret.

Frankrike: Ja.

Nederländerna: Ja. Domaren kan besluta dettaom

Spanien: Ja.

Tyskland: Den förälder inte har vårdnaden har frånrättsom att
vårdnadshavaren få information det barnetsom gemensamma
personliga förhållanden, det förenligtär med barnets bästa.om
Möjligheten för den förälder inte har vårdnaden erhållasom att
information barnet från tredje förutsätter vårdnadshavarensom person
samtycke.

Amerikas Förenta Stater
Florida: Ja.

Illinois: Lagen i Illinois den förälder inte har vårdnadger som om
barnet till informationrätt beträffande skola, hälsovårdsamma och
från sociala myndigheter den förälder har vårdnad.som som

Kalifornien: Ja. En förälder inte har vårdnaden lag,är,som genom
berättigad till information barnet beträffande skola, förskola,om
hälso- och sjukvård och från sociala myndigheter.

Texas: En förälder har tillrätt harumgänge tillrättsom samma
information beträffande sjukvård, tandvård, psykologisk behandling
och utbildning den förälder har vårdnaden. I beslutsom ettsom om

måsteumgänge domstolen in uttalande dennata ett Enrätt.om
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har intetillhareller umgängevårdnadshavare rättinteförälder ärsom
uppgifter.ifrågavarandetilltillgångfåheller rätt att

be-träffa avtalföräldrarutsträckning kanvilkenI10.
avtalsådantSkallumgängeochvårdnad ettträffande

vemi fallgiltigt och såbliförfastställas att av

såvälavtalträffakanFöräldrarnaDanmark: gemensam somom
förtillanmälasvårdnadsavtal skall attstatsamtetvårdnad. Ettensam

gällande.bli

barnetvårdnad, umgängeavtala samtkanFöräldrarFinland: vemom
fastställasgällandebliförskallavtalsådantEttbo hos. attskall av

vårdnadavtalFöräldrarsFinland,vidaresocialnämnden. Se m.m.om

vårdnad umgänge.såvälavtalträffakanFöräldrarnaIsland: somom
det intesysselmandenfastställsträffatföräldrarnaAvtal omavsom

bästa.barnetsstrider mot

ochföräldraansvar umgänges-avtalträffakanFöräldrarnaNorge: om
ordning,särskildfastställas i någonintebehöveravtal menDessarätt.

verkställbara.inteär

frågorsamtligasjälva kommakan överensFöräldrarEngland: om
kanochfastställbartavtal intesådantEtt ärbarnet.avseendemed

ärkan kommainte överensföräldrarfalldetvångsverkställas. Iinte
frågor.tvistigadomstol avgördet som

fastställsinteavtalavtal. EttträffamöjligtDetFrankrike: är att som
föräldern motsätterdenverkställbartintedockdomaren är enaomav

ochvårdnad umgängeavtalalltsåHuvudregeln ärdetta. attsig om
emellertidavtal harfastställtEttdomaren.fastställasskall av

ellervårdnad umgänge.rättegångeventuellbevisvärde i omen

dessareglerafriaheltFöräldrarna nästanär attNederländerna:
föräldramyndighetenför hasigbestämmerföräldrarna attOmfrågor.

allmänhetidomarenskilsmässaefter accepterartillsammans även en
harFöräldrarnaintresse.barnetsstriderdet intesåvida motdetta

fönnynderskapet.reglerafrihet ävenattstorasamma

överenskommel-reglerandes.k.träffasAvtal kanSpanien: Ja. genom
för god-domarenförläggsdärefterreguladorConvenio somse

överenskommelser,sådanagodkännabrukarDomarenkännande.
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förutom det till skadanär är för barnet eller när överenskommelsen är
olaglig.

Tyskland: Föräldrar kan ingå avtal vårdnad- och umgängesrätt tillom
barnet. Så kan ske även inför domstol, eller med biståndgenom en av

advokat, ingången förlikning. För dylikt avtal skallen kunnaatt ett
ligga till grund för verkställighetsåtgärder krävs det bekräftasatt av
domstol.

Amerikas Förenta Stater
Florida: Föräldrar, och deras advokater, nå överens-uppmuntras att
kommelse beträffande vårdnad och Förumgänge. verkställbaratt vara
måste överenskommelse fastställas domstolen.en av

Illinois: Föräldrar kan träffa överenskommelse beträffande vårdnad
och Förumgänge. bli verkställbar måsteatt överenskommelsen
godkännas domstolen.av

Kalifornien: Föräldrar kan träffa överenskommelse med avseendeen
vårdnadpå och Sådanaumgänge. överenskommelser skall granskas av

domstolen, de inte nödvändigtvisär bindande för domstolen.men
Parterna kan samtycka till tillfällig vårdnad vilket domstolen kommer

besluta under särskilda förhållanden.att utomom

Texas: I avsikt främja överenskommelseratt mellan iparter en
rättegång förskriver familjelagen föräldrar kan träffa skriftligaatt
överenskommelser beträffande vårdnad och umgänge. En över-
enskommelse måste godkännas domstolen.av

11. Kan frågor vårdnad och umgänge prövas påävenom
domstolsätt än Om så fallet,annat är beskriv hur.av

Danmark: Vårdnad En vårdnadstvist kan endastavgöras domstol.av
Umgänge Frågan tillrätt umgänge endastavgörsom statsamtet.av

Finland: Nej. Föräldrarna har möjlighet träffa avtal vårdnad,att om
ochumgänge barnet skall bo tillsammans med. Ett sådant avtalvem

blir giltigt det fastställs socialnänmden.om av

Island: Vårdnad En vårdnadstvist kan inteavgöras bara domstolav
även, enigaärutan sådanparterna ordning, Justitiemi-om om en av

nisteriet. Umgänge Frågan tillrätt umgänge endastavgörsom av
sysselmanden.
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föräldraansvarettvistEnoch umgängesrättFöräldraansvarNorge: om
umgängesrättmedtillsammansskall bobarnet samteller omvemom

låta fylkesman-enigaföräldrarnainte ärdomstol attavgörs omomav
tvisten.avgöranen

Nej.England:

fråga 10.avtal,frivilligapå sätt änInteFrankrike: seannat genom

Nej.Nederländerna:

Nej.Spanien:

10.frågaSeTyskland:

StaterFörentaAmerikas
mediationmedlingtillhänvisakanDomstolen parternaFlorida: Ja.

boende, umgängeföräldraansvar,frågori vilkaallai omprocesser
utförs imedling över-Sådantvistiga.till barnetunderhåll äroch

CourtFlorida Supremeutfärdadereglermedensstämmelse av
domstol.Floridas högsta

kan avgörasoch parternavårdnad umgängeFrågorIllinois: avom
ochmediation ävenmedlingfrivilligdomstol genomutanför genom

kandomstolenutanförmedlingFrivilligdomstol.beslutadmedling av
Domstolen kannågotpåinblandad sätt.blirdomstolenske attutan

medling. Omtvistlösa sinförsökerrekommendera genomparternaatt
godkännasmåste denvid medlingträffasöverenskommelse enaven

ochvârdnads-tillsamtyckakanföräldrarna etteftersomdomstol
tillinteuppfattning, ärdomstolensenligtumgängesschema som,

bästa.barnets

intekanochvårdnad umgängebeträffandeFrågorKalifornien:
beslutasdetvanligtdomstol. Det är att omänavgöras annat av

domstolenförmedlingenresultatet presenterasochmedling avom
domstolendärmedenlighetibeslutadomstolen anserkommer att om

rimligt.det äratt

beslutasmåsteochvårdnad umgängebeträffandeFrågor avTexas:
rättegång.efterdomstol en
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12. Förekommer inför separation eller skilsmässa någon
åtgärd från samhället, samtal med föräldrarna,t.ex. i syfte

förmå föräldrarnaatt samarbeta i frågoratt barnetom
Beskriv ordningen

Danmark: Ja. Se Danmark, Barn- och familjesakkunnig rådgivning.

Finland: Ja. Se Finland, Medling.

Island: Ja. Se Island, Barn- och familjesaklcunnig rådgivning.

Norge: Ja. Obligatorisk medling. Se Norge, Medling i frågor för-om
äldraansvar.

England: Det finns möjligheter erhålla medling. Seatt England,
Medling.

Frankrike: Samhället eller domstolen kan inte framtvinga några
samtal eller förhandlingar mellan föräldrarna i frågor angående
vårdnad och Det finnsumgänge. specialutbildade medlare tillgåatt

dessa anlitas uteslutande på föräldrarnas initiativmen och påeget
bekostnad dessa.av

Nederländerna: Det finns laglig möjlighet härtill det inteären men
någon skyldighet. Jugendamt kan få i uppdrag domaren attav
genomföra undersökning. Detta sker oftast föräldrarnanär inteen är
eniga och ungdomsnämnden försöker då föräldrarna. I Ned-ena -
erländerna måste i skilsmässa låta sig företrädasparterna en av en
advokat. Advokaterna försöker för det åstadkomma godmesta att en
lösning på tvisten. Bara detta inte lyckas och domaren inteom om
heller lyckas med få kommaatt kanparterna överens domarenatt ge
ungdomsnämnden i uppdrag undersöka det går lösaatt tvisten.attom

Spanien: Nej.

Tyskland: Något tvång för föräldrar inför separation elleratt
skilsmässa föra samtal rörande barnets situation finns inte. I varje
kommun finns dock Jugendamt hos vilken föräldrar frivilligt kanen
be råd och stöd i vårdnads- och umgängesfrågor.om

Amerikas Förenta Stater
Florida: Före formell domstolsprocess kan föräldrarna begagna sigen

privata eller offentliga rådgivningsfaciliteter. Privata rådgivare kanav
psykologer och äktenskapsrådgivare. Olika offentliga och kvasi-vara



Bilaga 18321995:79SOU

rådgivningochmedlingocksåerbjuderorganisationer t.ex.offentliga
Services.FamilyCatholic

skullelaggenomdrivalagstiftare försökteIllinoisNej.Illinois: en som
hurñlmskilsmässaansöktemänniskor atttvinga omenseomsom

protesteradeEnskildavid skilsmässan.behandlasbörbarnen personer
konstitution.Illinoisstridabefannslagförslaget motmot som

personalutbildadmedavdelningDomstolen harKalifornien: somen
ochvårdnad umgänge.frågoranledningmedföräldrarnaträffar omav

tillsammans,ochbådeföräldrarna,medtalar separatpersonalDenna
avdelningifrågavarandefrånRapportenbarnet.träffaroch av

vårdnad ellerfall umgängededomstolen. Itillinfamiljedomstolen ges
medling.domstolenbeslutarfrågaiär om

delaskallföräldrar attfamiljelagen uppmuntrasi ärPolicyn attTexas:
för-efterbarnderasuppfostrandetvidochrättigheter avansvar

dock intefrämjaspolicyDennaskilsmässa.ellerseparationäldrarnas
frånåtgärderformellanågravidtagitsinteharDetsamhället i stort.av

angelägenheterisamarbetaföräldrarfåförsidasamhällets attatt
barn.derasbeträffande

lämplighet förekommerföräldrarsutredningVilken13. om
umgängeochvårdnadfrågorhandläggningenvid omav

denutförochutredningenbeslutarVem vemom

förUnderlagDanmark,Seförekommer.utredningVissDanmark:
ställningstaganden.domstolens

uppenbartintedetverkställs är attVårdnadsutredningFinland: om
Vårdnadsut-Finland,Seutredning.sådankanärendet avgöras utan en

redning.

från deyttrandeinhämtanormaltskallJustitieministerietIsland:
sådantinhämtaskalldomstolenmedan ettmyndigheterna omsociala

betydelse.det kan antas vara av

beslutardomstolenDetförekommer. ärUtredning omNorge: som
omfattning.utredningens

utred-beslutarDomstolenförekommer.UtredningEngland: om
omfattning.ningens
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Frankrike: Domaren beslutar självständigt vilken utredningom som
skall Parternagöras. företer dock inom för rättegången denramen
skriftliga bevisning de vill åberopa. Domaren har därutöver möjlighet

förordna utredningatt psykologt.ex. eller psykiater.om av

Nederländerna: Domaren eller den honom utnänmda ungdoms-av
nämnden kommer hänsyn till föräldrarnasatt ta personliga omständig-
heter

Spanien: Domaren och de social-psykologiska avdelningarna vid
familjedomstolama. Domaren har full frihet begära andraatt ut-
redningar.

Tyskland: Inom för domstolsförfarandeett avseende vårdnads-ramen
och besökerumgängesrätt socialtjänstemän från Jugendamt berörd
familj och med föräldrar och barn.pratar På grundval vadav som
framkommer därvid utarbetas skriftligt protokollett inges tillsom
domstolen. Domstolen kan förordnaäven intyg skall inhämtasattom
från psykolog.

Amerikas Förenta Stater
Florida: Alla frågor vårdnad och beslutasumgänge iom över-
ensstämmelse med barnets bästa. Föräldrarnas lämplighet med
avseende på barnets bästa undersöks domstolen. Domstolen kanav
besluta undersökning och social studie beträffande alla relevantaom en
omständigheter med avseende på barnet och varje förälder och att en

undersökningen framläggs förrapport domstolen ochom parterna.

Illinois: Domstolen kan psykiater för undersökautse elleratten en av
båda föräldrarna. Dessutom har varje förälder begärarätt att att
domstolen psykiater bedömautser den andra föräldern.att Varjeen
förälder får förorda speciell psykiater utföra utredningen.att Ien
allmänhet beslutar domstolen i överensstämmelse med ansökanen om

psykiater skallatt utses.en

Kalifornien: Se fråga 12.

Texas: Bevis beträffande föräldrars lämplighet viktiga såär beslutatt
vårdnad och umgänge överensstämmer med barnets bästa.om

Domstolen kan besluta social undersökning bl.a. omständig-om en av
heterna och villkoren i de sökandes hem. Undersökningen måste stå
i överensstämmelse med den minimistandard utarbetats Texassom av
Department of Human Services. Undersökningen måste inkludera
varje fysisk, sexuell eller känslomässig misshandel barnet.av
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Är skall bobarnetmöjligt förordnadet14. att om var
vårdnadharföräldrarnadettaGäller även gemensamom

Nej.Danmark:

skall kanbarnet boFörordnande görasoch ja.Finland: Ja avvarom
skall bo.barnetsjälva avtalaFöräldrarna kandomstolen. varom

Nej.Island:

föräldraansvaret.OenighetSe Norge,och Ja.Norge: Ja om

föräldraan-harfall föräldrarnaDomstol kan i deEngland: gemensamt
skall bo.barnetförordna om varsvar

och ja.Frankrike: Ja

föräldrarnaföräldramyndigheten utövasSå längeNederländerna: men
barnetenigamåste föräldrarnatillsammansleverinte om varvara

domarendetta kankommaföräldrarna inte överensbo. Kanskall om
finnsmöjlighetskall bo. Dennabarnetbestämmaderas begäranpå var

kvarstår hosföräldramyndighetenefter äktenskapetochunderbåde om
personer.samma

Spanien: Ja.

bestämmaföräldrarna rättenDomstolen kan attTyskland: avge en
föräldrarna harmöjligtskall bo. Detta ävenärbarnet omvar

barnet.vårdnad omgemensam

StaterFörentaAmerikas
kanskall bo. Dettaofta barnetbeslutarDomstolenFlorida: Ja. var

vårdnad.delad legalharföräldrarnaske näräven

vilket ocksåskall bobarnetkan beslutadomstolIllinois: En var
föräldrarnameddelaskan närboende ävenbeslutEttnormalt sker. om

vårdnad.har gemensam

för-bo. OmskallbarnetbeslutakanDomstolenKalifornien: var
denbeslutadomstolenvårdnad kan attharäldrarna enagemensam

vårdnaden.fysiskadenskall haföräldern

Ja.Texas:
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15. Kan det fattas interimistiska beslut under handlägg-
ningen frågor vårdnad och umgänge Vad kanav om ett
sådant beslut omfatta

Danmark: Ja. Se Damnark, Interimistiska avgöranden vårdnaden,om
Umgänge.samtm.m

Finland: Ja. Se Finland, Interimistiska beslut.

Island: Ja. Se Island, Interimistiska beslut.

Norge: Ja. Se Norge, Interimistiska beslut.

England: Nej.

Frankrike: Ja. Beslutet kan omfatta vårdnad, underhåll,umgänge,
Enligt fransk lag betraktas alla beslut vårdnad och umgängem.m. om

provisoriska och kan alltid omprövas.som

Nederländerna: Domaren kan under skilsmässoförfarandeett
interimistiskt bestämma förälder tills vidare skall haatt en omsorg om
barnet. Ett sådant beslut giltigt till månader från domenär påupp sex
skilsmässa och kan barnet, underhâllsbidrag ochavse omsorgen om
vilken förälder skall få bo i den bostaden.som gemensamma

Spanien: Ja. Interimistiska beslut kan omfatta bosättningen hos vem,
ekonomiska förhållanden och frågor,andra tills föreliggerdet ett
definitivt beslut.

Tyskland: I vårdnads- och umgängesrättsliga tvister kan domstol fatta
interimistiska beslut. Besluten kan ellerhela delar vårdnaden,avse av

bestämmande bostadsort och tillstånd till läkarbehandling.t.ex. av

Amerikas Förenta Stater
Florida: Ja. Interimistiska beslut fattas och verkställs domstolen.av

interimistisktEtt beslut kan vårdnad, boende, underhållumgänge,avse
och andra frågor påverkar och deras barn.parternasom

Illinois: Interimistiska beslut fattas normalt beträffande vårdnad och
medan skilsmässan pågår.umgänge Sådana beslut kan vårdnad,avse

för vårdnadshavande förälderumgänge, rätten flytta från visstatt ett
geografiskt område, alla finansiella angelägenheter, hälsovård,
skolgång, psykologisk behandling barnetav m.m.
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Kalifornien: Interimistiska beslut kan fattas beträffande vårdnad,
och så länge målet inte beslutbesök avgjort. Dessa kanumgänge är

täcka sådana saker barnets boende, underhållsbidrag, vårdnadsom
m.m.

Under pågående tvistTexas: vårdnad och kan domstolenumgängeom
meddela tillfälliga beslut bl.a. vårdnad underhåll förbjudaoch samtom

barnet från visst område.angivet geografisktatt ta ettpersonen

föräldrar16. domstol motsvarande beslutaKan atten
efter skilsmässa skall ha vårdnad ävengemensam om en

sig sådantförälder motsätter ett arrangemang.

Danmark: Nej.

beträffande vårdnadSe Finland, Avgöranden ärendenFinland: Ja. av
och umgänge.

Island: Nej.

Oenighet föräldraansvaret.Norge: Ja. Se Norge, om

för-Huvudregeln i barnlagen detEngland: är att gemensamma
frågabestår efter skilsmässa. Se 4äldraansvaret ävenäven

beslutaDomstolen kan teoretisktFrankrike: Ja. om gemensam
vill någon vårdnad alls förvårdnad förälder inte haäven egenom en

del.

Nej.Nederländerna:

Spanien: Ja.

Tyskland: Nej.

Förenta StaterAmerikas
Florida: Ja.

vårdnadföräldrarna skall ha deladDomstolen kan beslutaIllinois: att
Domstolar-sig sådantförälder motsätteräven ett arrangemang.om en

besluta delad vårdnad,Illinois dock obenägnai är att om en avomna
dettaeftersomgår med på sådantföräldrarna inte ett arrangemang,

skada för barnet.kunna bli tillanses
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Kalifornien: En domstol kan besluta vårdnad ävenom gemensam om
förälder sig det. Det avgörande hänsynstagandetmotsätter ien anges

familjelagen där följande Gemensam fysisk vårdnadsägs: attavser var
och föräldrarna skall ha betydande perioder fysiskmed vårdnad.en av

fysisk vårdnadGemensam skall delas föräldrarna på sådant sättettav
barnet regelbunden och fortgående kontakt med bådaatt garanteras en

föräldrarna. dominerande programförklaringEn i familjelagenannan
offentligaden inställningen i Kalifornien säkerställaäratt att attanger

harmindre barn regelbunden och fortgående kontakt med båda
föräldrarna efter föräldrarnas separation och föräldrarnaatt uppmuntra

dela rättigheter och skyldigheter uppfostrare. Detta gäller dockatt som
inte i de fall där kontakt inte skulle till barnets bästa. Närvara
domstolen fattar beslut barnets bästa skall domstolen, blandett om
andra omständigheter den kan finna relevanta, beakta barnetssom
hälsa, säkerhet och välfärd och varje kränkning barnet eller denav

föräldern.andra

Texas: Farniljelagen domstolen förälder deladrätt att utseger en som
vårdnadshavare i frånvaro samtycke från förälderäven ettav en om
sådant beslut till barnets bästa jfr fråga 4. Motsätter sigär en
förälder sådant kan domstolen dock komma fram tillett arrangemang

intedelad vårdnad till barnets bästa.äratt
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Danmark

Regler vårdnad forasldremyndighed och samvmrs-umgängesrättom
finns i andra kapitletret myndighetslagen myndighedsloven, ärsom

från år Folketinget1985. har den 2 juni 1995 lovforslag L 176,nr.
och Betaenkning1994-95, avgivet Retsudvalget den 23 maj 1995av

vårdnadantagit lag och lov forzeldremyndighedumgängeen om om
med ikraftträdande den januari 1996.samvzer 1 Lagen bygger påog

frånförslag Foratldremyndighedsudvalget Fzelles forazldremyn-ett -
dighed, samvzersvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning, betaenk-
ning 1279 vidare nedan. redogörelseDenna för den danskanr. se-
lagstiftningen vårdnad och förhållandena fr.o.m.umgängeom avser
den januaril 1996 inte annatom anges.

processuellaDe bestämmelserna det gäller vårdnad ochnär
lagenfinns i äktenskaps ingående och upplösning lovumgänge om

aegteskabs indgåelse opløsning och i rättegångslagen retspleje-om og
loven.

föräldramyndighet foraeldremyndighed, fortsättningsvisBegreppet
kommer begreppet vårdnad användas infördes år 1922 ochatt ersatte

föräldramaktdet tidigare använda forzeldremagt. Genom denna
språkliga förändring från makt till myndighet betonas vårdnadenatt
skall i barnets intresse.utövas

Foraldremyndighedsudvalget diskuterade vårdnadbegreppet börom
med begreppet föräldraansvar foraeldreansvar fann detersättas men

inte ändamålsenligt ändra det redan inarbetade begreppet. Justitie-att
ministern delade utredningens uppfattning och något förslag i denna
fråga lades inte fram för Folketinget. Däremot har utredningens
förslag begreppet medbör godtagitsumgängesrätt ersättas umgängeatt

såväl Justitieministern Folketinget. Anledningen till dennaav som
tenninologiska förändring önskan dels understrykaär att atten

sker i barnets intresse och för bevara dess föräldrakon-umgänget att
takt, dels för det tal föräldrarättighet.äratt atttona ner om en

Vårdnadshavare

Är föräldrarna gifta med vidvarandra barnets födelse eller ingår de
äktenskap har de vårdnad barnet. Om giftasenare gemensam om

föräldrar har före barnets födelse modern vård-ärseparerat ensam
Återupptasnadshavare. samlivet mellan får återmakarna de gemensam
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Ärvårdnad. föräldrarna inte gifta med varandra modernär ensam
vårdnadshavare.

Avtal vårdnadom gemensam

Föräldrar inte har vårdnad kan avtala detta.som gemensam om
Avtalet skall för bli gällande anmälas till för registrering.att statsamtet
Tidigare skulle avtalet godkännas Pågår vårdnadstviststatsamtet.av en
vid domstolen kan anmälan dit. Föräldrar ellergörasen som separerar
skiljer sig kan redan under separationen eller skilsmässan ingå avtal

fortsatt vårdnad.om gemensam
Reglerna vårdnad bygger förutsättningen detattom gemensam

föreligger enighet mellan föräldrarna alla väsentliga frågor och attom
föräldrarna tillsammans kan lösa de problem uppstår. Avsom
väsentliga frågor kan barnets skolgång, utbildning, flyttningnämnas
o.d. föräldrarna inte tillsammans skall de dessutom enigaBor vara om

barnet skall bo och omfattningen barnets med denumgängevar av
skallförälder barnet inte bo hos.

Separation och skilsmässa

separation eller skilsmässa upphör den vårdnadenVid gemensamma
skall ställning till skall hainte nödvändigtvis, det tasmen vem som

vårdnaden. gäller dock inte det tidigare har träffats avtalDetta om
Äreller avgörande härom. föräldrarna eniga de fortsättningsvisattom

skall ha vårdnadenskall ha vårdnad eller demattgemensam en av
ingå avtal blir giltigt efter anmälan tillkan de statsamtetensam som

skilsmässa,eller, det pågår separation eller tillom en process om
domstolen.

Upphörande vårdnadav gemensam

ellerföräldrar har vårdnad inte tillsammansLever gemensamsom
samlivet dem kräva dende upphäva kan ochämnar attvar en av

vårdnaden skall upphöra. gäller såväl föräldrarDettagemensamma
vårdnad i kraft äktenskap ogifta ochharsom gemensam av som

föräldrar har avtalat vårdnad. Omfrånskilda som om gemensam
dem skall vårdnads-föräldrarna enigaär om vem av som vara ensam

godkännande ingåhavare efter samlivsbrott kan de medett statsamtets
föräldrarna har avtalatavtal därom. Motsvarande gäller om om

vårdnad de inte lever tillsammans.närgemensam
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Fördelning vårdnaden domstols avgörandeav genom

Kan föräldrarna inte vårdnaden eller kan deras avtal inteenas om
godkännas domstolen föräldrarnaavgör skall ha vårdna-vem av som
den Domstolens beslut skall sikte på vad bäst förta ärensam. som
barnet. Domstolen kan inte förälders vilja besluta ellermot en om
neka upplösa vårdnad domstolenatt även attgemensam om anser

vårdnad bäst för barnet. Det inte möjligt förärgemensam vore
domstolen besluta barnet skall bo.att om var

När barnet själv uttryck för det önskar bo beaktas detta vidger var
domstolens överväganden. Den vikt domstolen lägger vid barnets
uttalanden emellertid avhängigtär barnets ålder, mognad ochav
eventuella påverkan från föräldrarna. Eftersom barns mognad kan vara
olika ålder har det inte möjligt generellttrots ansetts attsamma ange
hur gammalt barn skall för uttalande skall tillmätasett att ettvara
betydelse. En klart tillkännagiven önskan från barn tolv år fåröverett

Ävenavgörande betydelse. tillkännagivande från barn under denna
ålder kan tilläggas vikt.

Äterupptagande samlivetav

Är förälder, på grund avtal eller avgörande domstol,en av av ensam
vårdnadshavare, återinträder den vårdnaden giftagemensamma om

Återupp-eller separerade föräldrar återupptar eller fortsätter samlivet.
ogifta eller frånskilda föräldrar samlivet får de vårdnadtar gemensam

endast de ingår avtal härom, för bli giltigt skall anmälasattom som
till statsamtet.

Avtal överförande vårdnadenom av

När endast den föräldern vårdnadshavare kan föräldrarnaärena
avtal överföra vårdnaden till den andra föräldern. Regelngenom

föranvänds ändra den fördelning vårdnaden skedde vidatt av som
samlivets upphörande, separation eller skilsmässa. Ett avtal om
överförande vårdnaden skall godkännas eller,statsamtetav av om en
vårdnadstvist anhängiggjord, domstolen.är av

Överförande vårdnaden till fadern domav genom

Har föräldrar inte gifta med varandra levtär tillsammans undersom
längre tid harde vårdnad barnet och begärutan atten gemensam om

fadern vårdnaden vid föräldrarnas separation domstolen, medavgör
särskilt beaktande vad bäst för barnet, föräldrarnaärav som vem av
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skall ha vårdnaden andra fall kan domstolenI överföraensam.som
vårdnaden från modern till fadern ändringen bäst för barnet.ärom
Vid sådant avgörande skall domstolen lägga vikt vid in-ett om
nehavaren vårdnaden rimliga skäl hindrar genomförandetutanav av
umgänge.

Ändring vårdnadsavtal och várdnadsavgörandenav

föräldern med stöd avtal eller dom vårdnads-Om den ärav ensamena
särskilda skäl talar därför, överförahavare kan domstolen, när

föräldern det bäst förvårdnaden till den andra barnet, särskiltärom
förhållanden. Vid vårdnads-på grund förändrade avgörande avav

frågan skall det läggas vikt vid vårdnadshavaren rimliga skälutanom
hindrar genomförandet Genom bestämmelsenumgänge. attav anger

framgårdet skall föreligga särskilda skäl barnet skall få växaatt att
"kastboll mellan stridandei lugn och och skall inte vara enupp ro

stabil kontakt denföräldrar. Möjligheten barnet kan ha medatt en av
skall därför tillmätasföräldrarna inte har del i vårdnaden storsom

överföradet skall beslutas i frågan vårdnadenbetydelse när atten om
föräldern till den andra. Regeln kan användas tillfrån den attena

vårdnadshavaren motarbetar den andraöverflytta vårdnaden om
Ändring komma i fråga ocksåförälderns kan närumgängesrätt. ett

år eller hon önskar flytta ellerhar fyllt tolv uttalar hanbarn attsom
flyttat till den andra föräldern.har

Interimistiska avgöranden vårdnaden, m.m.om

yrkandevårdnaden kan domstolen påtalan har väcktsNär om
interimistiskt.vårdnaden skall tillkomma Detbestämma av-vem

vad bäst för barnet under sakensgörande för beslutet ärär som
interimistiskt kan ändras det det bästa förbehandling. beslutEtt ärom

barnet.
några begränsningar i vårdnadshavares rättigheterfinns inteDet en

tillsammans med barnet eller bosätta sig till-till utlandet attatt resa
skalllångt bort från den andra föräldern. Dockmed barnetsammans

landetsitt samtycke till barnet lämnarbägge föräldrarna att omge
rådervårdnad och oenighetföräldrarna har om vem somgemensam

vårdnad ochföräldrarna harskall ha vårdnaden Om gemensamensam.
föra barnet landetföräldern kommerfinns risk dendet attatt urena

vårdnaden kan Justitieministernföregripa avgörandeoch därmed ett av
vanliginterimistiskt beslut vårdnaden. Enmeddela semesterresaett om

i dettainterimistiskt beslut vårdnadengrund förinteutgör ett om
intehållpunkter för barnetmindre det finns konkretaavseende med att

tillbaka.föraskommer att
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vårdnadsutredningställningstagandenUnderlag för domstolens

vårdnadsfrågan inhämtasdomstolens avgörande kanförUnderlag av
bevisningen, såsomDomstolen kan själv bestämmaolikapå sätt. om
försöker domstolensakkunniga. l första handvittnen ochhörande av

uppfattningberättelser bilda sigföräldrarnas att om vem avengenom
Vittnesmäl frånvårdnadshavare.bäst lämpaddem är att varasom

Ävenanvänds endast sällan.och bekantafamiljemedlemmar, vänner
förekommer relativtförskolor, lärarefrån skolor,yttranden osv.

myndigheterna innehåller endastfrån de socialaYttrandensällan.
betydelse för sakensfrån befintligt materialupplysningarfaktiska av

uttalandeavgörande och inte något parterna som synesom vem av
återhållsamhet motiverasvårdnadshavare. Dennalämpadbäst att vara

avgörande fortsättaockså efter sakenstill möjlighetenhänsynen attav
föräldrarna. Iverksamhet i samarbete medfamiljestöttandemed ett

bistånd,barnsakkunnigtsig domstolenantal fall använderbegränsat av
psykiater.barnpsykologer ellerbistånd fråndvs.

Umgänge

bevarabarnet skallmedprimära ändamålet umgänge ärDet att
med någonföräldrarna. Barnetsmed bäggekontakten umgänge annan

i frågaföräldrarna inteinte i lagen. Kanförälder reglerasän enasen
omfattningen ochpä begäranbeslutarumgänge statsamtet omom

utifrân debestämsOmfattningenutövande umgängetumgänge. avav
skall vidfall.i varje enskilt Statsamtetförhållandenaindividuella

bäst förtill vadomfattning hänsynavgörandet ärumgängets ta somav
barnet.

förjanuari 1996, beslutafr.0.m. den 1 umgängeStatsamtet kan, om
sig vadboende hosföräldrar inte har barnet äralla oavsett somsom

kangällernärvarandevårdnaden. För umgängebestämt attom
vårdnaden.inte har del i Denförälderförbeslutas nyasomen

inte har barnetmed den föräldermotiverasbestämmelsen att som
dentvingasinte skallboende hos sig att gemensammage upp

Avgränsningen defastställt.fåvårdnaden för kunna umgängeatt av
logisk utformningnaturlig ochumgängesberättigade fåanses en mera

med barnet.bor tillsammansföräldrar interegeln siktenär tar som
Även med barnetlevt tillsammansförälder inte tidigare harom en

bör detunder kort tid,med detlevt tillsammanseller bara har en
och utvecklingstigande åldertakt med barnetsvikt vid det iläggas att

det inte borföräldrarnakontakt med denetableras somaven
med.tillsammans

eller kanbehandlas domstolvårdnadfrågaNär Statsamtetavomen
interimistisktbeslutapå yrkande umgänge.Statsamtet om

15-05597
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Annan kontakt med barnet än umgänge

Fr.0.m. den januari1 1996 införs regel innebären attny som
i särskilda fall kan besluta kontaktstatsamtet med barnet änom annan

för den föräldrarnaumgänge inte har barnet boende hos sig.av som
Bestämmelsen kan användas vårdnadenäven barnet ärom om

De former kontakt omfattas telefonsamtal,ärgemensam. av som
brevväxling och liknande, inspelade kassettband och videoband,t.ex.
telefax, elektronisk och andra former skriftliga meddelanden.post av
Behovet bistånd med sådan kontaktstatsamtets än umgängeav annan
kan föreligga särskilt den föräldrarna har barnet boendeom av som
hos sig hindrar barnets kontakt med den andra föräldern rimligautan
skäl. Bestämmelsen kan användas endast i särskilda fall. Härmed avses

det föreliggaskall speciell situation föratt skall kunnaatt statsamteten
besluta denna form kontakt den förälderns önskan. Detmotom av ena

inte meningen det skall bliär vanligt med beslut kontaktatt om annan
med barnet i samband med avgörandenstatsamtets umgänge.om
Bestämmelsen skall kunna användas Supplement tillett ettsom

på grund avståndet mellan föräldrarnasumgänge boplatser ärsom av
mycket, eller något begränsat i sedvanligän umgängeettmera,
omfattning. Bor den umgängesberättigade i världsdel och påen annan
grund därav kan träffa barnet endast under ferier, några veckor en
gång året, kan telefonsamtal eller skriftlig kontakt sättett attom vara
bevara förbindelsen och därmed kontinuitet i relationerna. Deten

kan fallet för barn till sjömän med långa vistelser utanförsamma vara
hemmet. Om det lämpligt kommer det inte uteslutetatt attanses vara
besluta kontakt därän nekats ellerumgänge umgängeom annan
upphävts hänsyn till barnet, för fysisk personlig kontakt kanattav

till skada för barnet eller för det föreligger konkret fara förattvara en
bortförande barnet. Bestämmelsen kommer också kunnaattav
användas till för kontaktensätta till bestämmagränser deatt t.ex. att
dagar och tidpunkter telefonsamtal fårnär samtal i tidäga rum, om
och otid störande för familjelivet.är Avgränsningen bestämmelsensav
tillämpningsområde i övrigt har överlämnats praxis.

Orientering barnetom

Den 1 januari 1996 träder bestämmelse i kraft innebär denatten som
föräldrarna inte har vårdnad har efter begäran fårätt attav som

orientering barnets förhållanden från bl.a. skolor och socialaom
myndigheter. Bestämmelsen inte del handlingar.rätt Avatt tager av
detta skäl har ordet orientering valts och inte upplysningar. Den
myndighet eller institution berörs kan neka lämna upplysningarattsom

det till skada för barnet. Uppgifter får inteär lämnas vårdnads-om om
havarens förhållanden. Statsamtet kan i särskilda fall frånta den av
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föräldrarna inte har vårdnaden få upplysningar med stödrätten attsom
bestämmelsen. Detta kan ske på anmodan antingen från vårdnads-av

havaren eller från de institutioner skyldiga lämnaär atten av som
orientering. Bakgrunden till denna begränsning det kanär att vara en

belastning för institutioner den föräldrarna harinte delstor om av som
i vårdnaden upprepade gånger och i orimlig omfattning, vänder sigen
till institutionen beträffande mindre väsentliga frågor barnet. Utanom

uttrycklig reglering härav kommer institutionen sakna möjlighetatten
neka lämna den begärda orienteringen.att att

med- och självbestämmanderättBarnets

fylltHar barnet tolv år skall samtal med det innan beslutägaett rum
fattas i fråga vårdnad eller sådant samtalEtt kanumgänge.en om
dock underlåtas det kan till skada för barnet ellerantas utanom vara
betydelse för avgörandet, dvs. i helt okomplicerade fall eller för-när
äldrarna eniga avgörandet. Tolvårsgränsen utesluter inte detär attom

fråninhämtas uttalande barn under tolv år det kanett ett antas attom
barnet tillräcklig omständigheten föräldrarnaDenär moget. att

sig samtal inte tillräckligt förmotsätter äger äratt ett attrum,
underlåta samtal.

frågor vårdnad och behandlasNär skerumgänge Statsamtetom av
amtsfuldmagtigenssamtalet normalt kontor. amtsfullmaag-Utöver

tigen kan barnsakkunnig närvarande. de flesta fallIen person vara
kan den barnsakkunnige ha samtal med barnet någon ärutan att annan
närvarande. Den samtalar med barnet skall görasom noggranna
anteckningar samtalets innehåll, så vad framkommit kanattom som
användas vid ställningstagande till saken. Föräldrarna harstatsamtets
normalt få kännedom vad framkommit vid samtalet.rätt att om som

kan dock föräldrarnasStatsamtet begränsa till information vadrätt om
framkommit avgörande tillhänsyn barnets intresse talarsom om

därför.
Under rättegång vårdnad domaren under vilka formeravgören om

med barnet skallsamtalet enligt rättegångslagens retsplejelo-äga rum
regel hörande barnvens under femton år. I många fall ägerom av

samtalet på domarens kontor några andra närvarande änutanrurn
barnet och domaren. kan biståndDomaren begära under samtalet från

från de sociala myndigheterna eller lämpligrepresentanten en annan
normalt barnsakkunnig. Domaren kan överlåta till denperson, en

barnsakkunnige tala med barnet Barnets ståndpunkt får dåatt ensam.
skriftligen,redovisas för domaren under vittnesförhör inför domstolen

eller muntligen utanför rättssalen. Ju barnet desto mindrestörre är
nödvändigt idet allmänhet dra in barnsakkunniga. Domarenär att

i domen eller domsboken samtal har med barnet,ägtnoterar att rum
samtalet här och har varit närvarande. Däremotägt rumvar vem som
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domaren ingenting samtalets innehåll, eftersomnoterar dennaom
information skulle kunna behandlingengöra tvist besvärligare.av en
Hänsynen till barnet kan vidare medföra domaren inte orienteraratt
föräldrarna samtalets innehåll.om

Barn- och familjesakkunnig rådgivning

Statsamtet skall föräldrarnaerbjuda och barnet barn- och familjesak-
kunnig rådgivning och vägledning vid oenighet vårdnad ochom

Såväl föräldrarnaumgänge. barnet kan begära rådgivning ävensom
inte behandlar fråga där oenighet råder vårdnadstatsamtetom en om

Ändamåleteller med rådgivningenumgänge. hjälpa föräldrarnaär att
själva lösa konflikter dessa frågor. Rådgivningen tänktatt ärom som
bistånd till föräldrarna själva lösa sina inbördes konflikter, ochett att

det primära med rådgivningen åstadkomma överenskom-är att en
melse. Vid rådgivningen sker samarbete omfattar psykologer,ett som

Ävenpsykiater och socialrådgivare. jurist kan delta i råd-statsamtets
givningen. Rådgivningen företas eller flera barnsakkunnigaav en
samtidigt eller efter varandra och den genomsnittliga tidsåtgång är tre-
fyra timmar föräldrapar/barn. förutsättningEn för rådgivningenper

i allmänhet båda föräldrarna önskar delta. Föräldrarna skallär att
träffas samtidigt och personligen.

Fr.o.m. den januari1 1996 stärks rådgivningen på så sätt att
föräldrarna skall kallas till rådgivningsmöte endast denäven om ena
föräldern erbjudande härom. Statsamtet skall kunnaaccepterat ett
erbjuda rådgivning, förutom vid de tillfällen där det möjligt i dagär
vid oenighet vårdnaden och i de fall detumgänget, ävenom synes
föreligga särskilt behov därav. passivitetEn eller visadeett parts
ovilja rådgivningdelta i kan tilläggas betydelse vid efterföljandeatt en

vårdnaden.process om

Vårdnadens innehåll

Vårdnadshavaren skall och träffabarnet kan avgörandenta omsorg om
dess personliga förhållanden utifrån barnets intressen och behov.om

Vårdnaden medför skyldighet skydda barnet så det inteatt atten
för fysiskt eller psykiskt våld eller kränkandeutsätts be-annan

handling. Vårdnadens omsorgsplikt har i rättsligt hänseende inte något
med föräldrarnas plikt försörja barnet. Förrnynderskapetgöraatt att

utanförvazergemålet faller vårdnadsbegreppet och regleras särskilt.
Vårdnadshavaren förmyndare för barn under år.är Hararton
föräldrarna vårdnad förmyndare.bäggeärgemensam

föräldrarnaDen barnet bor hos föräldrarna harnärav som
vårdnad får besluta i alla frågor sikte på dentargemensam som
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dagliga föräldrarnaKan inte bli eniga i övriga frågor fåromsorgen.
den vårdnaden upplösas. inte möjligtDet förärgemensamma en
myndighet träffa avgöranden i tvister vårdnadens utövandeatt utanom
det till föräldrarna själva utfylla för denär attupp ramarna gemensam-

vårdnaden.ma

Foraaldremyndighedsudvalgets betänkande Fzelles forael-

dremyndighed, samvarsvanskeligheder, bømesagkyndig
rådgivning.

Nedan lämnas kort redogörelse för Forwldremyndighedsudvalgetsen
ställningstaganden till frågorna automatisk vårdnad vidom gemensam

födelse och obligatorisk vårdnad efter separationbarnets gemensam
eller skilsmässa.

vårdnad vid barnets födelseAutomatisk gemensam

positiv till utvidgning den legalaUtredningen är en av gemensamma
vårdnaden till omfatta också sammanboende ogifta föräldrar.att

utredningen inte sådan regel bör omfatta ocksåDäremot attanser en
barn föräldrar inte bor tillsammans vid barnets födelse. Därmedvars
har utredningen stått inför det i dag olösta problemet med åtskiljaatt
de tvâ eftersom det inte sker någon registrering avgrupperna,

Även samboende ogifta skall ha faderskapetsamboförhållandet.
faderns införfastställt, normalt erkännande Det ärstatsamtet.genom

sambanddå enligt utredningens uppfattning naturligt föräldrarna iatt
ställning till vårdnaden och ingår avtaldärmed tar ett om gemensam

aktuellavårdnad. Utredningens förslag till lösning det problemet
förenklasmyndigheternas medverkankort sikt är att attgenom

ordningen godkännande föräldrarnas överenskom-med statsamtets av
vårdnad anmälan tillmelse seersätts statsamtetom gemensam av en

vårdnad. Utredningen anför vidareAvtalovan, om gemensam
beträffande automatisk vårdnad det inte ändarnâlsen-ärattgemensam

inbördesföräldrar vid barnets födelse inte har såligt tätaatt som
under ordning.relationer de bor tillsammans dras in legal Deatt en

grund för lagreglering.inte någon gemenskap kanhar utgörasom en
relationertillsammans det tvivelaktigt de harBor de inte är om av en
fungera.sådan karaktär samarbete barnet kan Auto-näraatt ett om

skullevårdnad för icke sammanboendematisk varagemensam
förhandling medmödrarna måsteprocesskapande eftersom genom

vårdnaden upphävd.i rättegång få denfadern eller gemensammaen
problem för deskapa oöverstigligaDetta skulle kunna nästan ensamma

socialsvår känslomässig ochtidigare kan imödrar redan vara ensom
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situation. kan också leda tillDet modern bruk sin möjlighetgöratt av
enligt barnlagen ansöka bli befriad från skyldighetenatt att attom

faderns eller underlåter länma på fadernatt ut namnetuppge namn
straffhot. generell regelEn skulle också omfatta barntrots som var

resultatet våldtäkt eller andra sedlighetsförbrytelser.av en
Justitieministern med utredningenär det på längreöverens attom

sikt kan bra ändring lagstiftningen såövervägaatt attvara en av
sammanboende föräldrar automatiskt får vårdnad frångemensam
barnets födelse. Vidare instämmer Justitieministern i det föratt
närvarande kan svårt urskilja denna föräldrar.attvara grupp av
Justitieministern delar utredningens uppfattning det inte ärattom
ändamålsenligt föreslå regler innebär automatiskatt som gemensam
vårdnad för föräldrar inte lever tillsammans.som

Obligatorisk vårdnad efter ellerseparation skilsmässagemensam

Utredningen har frågan föräldrar skall kunna denövervägt om
vårdnaden upphöra vid separation eller skilsmässaattgemensamma

eller skall kunna besluta den vårdnadenrätten attom gemensamma
skall fortsätta den föräldern inte önskar detta. Ut-även om ena
redningen inte det bör införas möjlighet tvingaatt attanser en
föräldrar vårdnad.gemensam

anförUtredningen beträffande denna fråga följande. Införandet av
ordning med vårdnad inte bägge föräldrarna går ingemensamen som

förändringför kommer kräva grundläggande lagensatt en av upp-
byggnad och myndigheternas roll. dom på vårdnadEn motgemensam

önskan kanden inte begränsas till allmänt hållen slutsatsenas en
måste i domen någorlunda föreskrifterhärom. Det finnas precisa om

hur länge barnet skall uppehålla sig hos och föräldrarna. Ivar en av
anslutning härtill kan det bli tal bestämmelser barnett.ex.om om var
skall gå och frågori skola andra viktiga hur beslut häromsamtom om
skall träffas i framtiden. skulle frågorna fåDärmed innehållett annat

vårdnadstvisteroch karaktär har i dag. Skall obligatorium verkaän ett
under måstelängre tid det tillika föräldrarnaövervägas atten ge
tillgång till ordning påkalla myndigheternas bistånd med fåatt atten
löst tvister enskilda frågor. Utredningen ställer sig främmande tillom

sådan tanke. Med vid tillgång till organisation för tvistlös-en en en
ningar kommer det finnas möjligheter för samhällsstyrtstörreatt ett
livsmönster med slags offentligt föräldraskap resultat. kanDetett som
bli domare och statsamtsjurister kommer bestämma barnsatt ettsom
framtid. Djupast det fråga vad det offentliga skallärsett en om
administrera på detta personliga, privata område och vilka uppgifter
vårdnadshavarna själva skall lösa. onaturligt på vårdnadsom-Det är att

något förälderns klara önskan. Tvångrådet igenom denmotpressa ena
för gemenskap barnens framtid vilketdålig utgångspunktär en omen
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för och meningen med ordningen medförutsättningenär gemensam
Vad bäst för barnet det allt överskuggande. Detvårdnad. är ärsom

samarbete. Samhälletuppnås tvinga igenomkan knappast att ettgenom
samarbetarådgivning försöka hjälpa föräldrarna tillkan attgenom

härtill. Gemensam vårdnad kan inte verkainte tvinga demkanmen
samarbetsvilja och förmåga hos bägge ochändamåletenligt utan en

ingå kompromisser.föröppenhet att
uppfattningJustitieministern delar utredningens att gemensam

för föräldrarfortsättningsvis frivilligt alternativvårdnad äräven ett
samarbeta barnet.kan omsom
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Finland

I Finland finns regler vårdnad och i lagen vårdnadumgängeom ang.
barn och i äktenskapslagen.umgängesrätt Reglersamtom om

underhåll finns i lagen underhåll för barn. Bestämmelserom om
förmynderskap ñmis i förmynderskapslagen.

Lagen vårdnad barn och trädde i kraft denumgängesrättang. om
l januari 1984 årprop. 224 1982. Genom lagen kom reglernanr om
vårdnad och bilda lag; tidigare farmsumgängesrätt be-att en ny
stämmelserna i förmynderskapslagen. Syftet med den lagennya var
dels förbättra och effektivisera minderåriga barns rättsskydd, delsatt

bättre skulle kunna beakta det individuella barnets bästa ochatt man
barnets behov önskemål i alla de angelägenhetersamt röregna som
vårdnaden barnet.om

Rättsläget före vårdnadlagen bam och umgängesrättang. om

Förmynderskapslagen reglerade inte vårdnad och förmynderskap var
för sig i lagen i stället grundbegreppet "fönnynderskap"utan angavs

avsåg skötseln såväl barnets personliga angelägenhetersom av
vårdnad barnets ekonomiska angelägenheter fönnynderskap.som
De stadganden i förmynderskapslagen gällde vårdnadsom om
minderåriga barn reglerade i uteslutande egendomsför-stort sett
valtning. lagen fanns dock särskildI rättsregel sikte påtogen som
barns uppfostran. Regeln, i allt väsentligt grundade sig på 1734som
års lag, hade följande lydelse: "Barn skall uppfostras gudsfruktan,i
dygd och ärbarhet, så hållasock till sådana övningar och hanteringar,

dess stånd, villkor och anlag kräva."som
Endast de barn föräldrar gifta med varandra kunde ståvars var

under föräldrarnas vårdnad. detOm dömdes till hem-gemensamma
eller äktenskapsskillnad kunde därför endast den föräldrarnaena av

vårdnadshavare. barn tillFör ogifta föräldrar barnets modervara var
vårdnadshavare, dock kunde föräldrarna komma överens attensam om

domstol skulle anförtro fadern vårdnadshavare.att ensam vara
Någon möjlighet frågan vårdnad inte tillåten,avgöraattannan om var
inte det i enskilt fall uppenbart skulle det bästa förettens om vara
barnet.

beslut vårdnadEtt barn kunde enligt förmynderskapslagenom om
förutsättningändras endast under omständigheterna väsentligtattav

förändrats efter beslutet.



202 Bilaga 4 sou 1995:79

skulleäktenskapslagens regler hur vårdnadsfråganEnligt om
domstolensamband med hem- eller äktenskapsskillnadbehandlas i var

anförtros den föräldernbesluta vårdnaden skulleatttvungen att ena
ensam.

vårdnad barn och umgängesrättLagen ang. om

Vårdnadshavare

Är föds båda vårdnadsha-varandra barnetföräldrarna gifta med när är
Ärvårdnadshavare. denfall modernför barnet, i ärannat ensamvare

äktenskapoch ingår föräldrarnavårdnadshavareföräldern ensamena
dem båda.därefter under vårdnadstår barnetmed varandra av

vårdnad barnetäktenskapsskillnadefterFöräldrar har omgemensam
Förändringardomstol beslutat någotavtalat ellerde inte annat.enom

automatisktförhållanden påverkar interättsligamakarnas inbördesi
förhållande till barnet.deras

ochskall bo hosvårdnad, barnet umgängeFrågor samt omvemom
avtalföräldrarna ingårantingenunderhållsbidrag avgörs ettattgenom

beslut domstol.ellersocialnärrmden fastställer avgenomsom
m.fl.vill fä vårdnadenvilket desjälva påFöräldrarna sättavgör

harföräldrarinnebärfrågor reglerade. Detta är överensävenatt som
vårdnadangåendetill domstol ärendenansökanmöjlighet göraatt en

ansökningsärenden.ärm.m.

vårdnadFöräldrars avtal om m.m.

avtalaFöräldrar kan
båda föräldrarnaanförtrosbarnetvårdnaden gemensamt,att om-

föräldrarna inte borföräldern,denskall bo hosbarnetatt ena om-
tillsammans,

föräldernanförtros denbarnet skallvårdnadenatt ensam,enaom-
samt

hosträffa den förälderkontakt med ochhållabarnet har rätt attatt-
kontakt fysiskt umgängeinte bor även änvilken barnet annan

omfattas.
föroch det skallingås skriftligt,vårdnad skallangåendeAvtal m.m.

där barnetkommunsocialnämnden i den ärföreläggasfastställelse
alltidsocialnämndenspåFastställelsen vägnarbosatt. görs av en

skallfastställasavtalet kansocialnämndenNär prövartjänsteman. om
skallNämndenönskemål.bästa och barnetsbeakta barnetsden egna

domstolen denbedömningsgrunder när avgöriaktta ensomsamma
kan fastställaSocialnämnden ävenvårdnad ochfråga umgänge.om

kansocialnärrmdenfastställtsAvtalunderhållsbidrag.avtal avsomom
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verkställas laga kraft domstolsbeslut. Som framgårett vunnetsom
nedan kan avtal fastställts socialnämnden ändras antingenett som av

avtal eller beslut domstol. Ett beslutett nyttgenom genom av genom
vilket socialnämnden fastställa avtal blirvägrat inte bindande detett
får inte rättskraft varför det möjligt begäraär nämnden prövaratt att

påavtalet nytt.
Socialnämnden kan endast i undantagsfall fastställavägra att ett

avtal vårdnad föräldrarna ingått. Detta kan ske endastom m.m. som
föreliggerdet skäl avtaletnär strider barnets bästa.att anta att mot

När socialnämnden avtal kan fastställas skallprövar den väljaettom
mellan antingen fastställa avtalet sådant elleratt vägraattsom
fastställelse. Socialnämnden får däremot inte ändra avtalets innehåll i
sitt fastställelsebeslut. Om socialnämnden det avtaladeattanser

otillfredsställande kan den försöka förmåär föräldrarnaarrangemanget
frivilligt ändra avtalet så det barnets bästa.att att motsvarar

Ett avtal fastställs socialnärrmden kan reglera såvälsom av vem
barnet skall bo hos föräldrarna harumgänge ävensom om gemensam
vårdnad barnet.om

Ett avtal får fastställas endast någon barnets föräldrar ocksåom av
dess vårdnadshavare.är

propositionen anfördesI bl.a. bör frågorsträvanatt atten vara om
både vårdnad och på grundval enighet mellan för-umgänge avgörs av
äldrarna. Avsikten således avtal fastställs socialnämndenär att som av
skall det främsta frågor vårdnad, barnetsättet avgöraattvara om vem
skall bo hos och umgänge.

Domstols beslut vårdnadom m.m.

En domstol kan besluta
vårdnaden barnet anförtros båda föräldrarnaatt gemensamt,om-
barnets skall bo hos den sina föräldrar föräldrarna inteatt ena av om-

bor tillsammans,
vårdnaden barnet anförtros den föräldernatt om ena ensam,-

ställetvårdnaden barnet vid sidan eller i för föräldrarnaatt om av-
anförtros eller flera sitt samtycke till detta omgetten personer som
föräldrarna eller dem vårdnadshavare för barnet, fordras detäraven

synnerligen vägande skäl talar för sådant beslut,att ett samt
barnet har hålla kontakt träffamed och den förälder hosrättatt att-

vilken barnet inte bor även kontakt fysisktän umgängeannan
omfattas.

Lagens utgångspunkt alla lösningar frågor harär att av som
anknytning till vårdnaden skall till barnets bästa.vara

Domstolen kan vid behov föreskrifter vårdnadshavarensge om
uppgifter, rättigheter och skyldigheter barnet har två ellersamt, om
flera vårdnadshavare, besluta uppgiftsfördelningen mellan dessa.om
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detta följer domstolen alltid vid behov sådantAv kan beslutatt ettge
den själv i varje enskilt fall ändamålsenligt. beslutIansersom om um-

föreskrifterskall domstolen de villkorgängesrätt närmarege om som
skall gälla för umgänget.

möjlighet beslutaDomstolen har barnet skall bo hos ochatt om vem
föräldrarna har vårdnad barnet.umgänge ävenom om gemensam om

betráfande vårdnad ochAvgörande ärenden umgängeav

Såväl socialnämnden domstolen skall till frågor vårdnadattsom se om
framför allt i överensstämmelse med vadoch ärumgänge avgörs som

och särskild uppmärksamhet skall fästas vid hurbäst för barnet,
ordnas i framtiden. förhållandetvårdnaden och bäst kan Detumgänget

utifrån bästa innebärdomstolen skall vårdnadsfrågor barnetsavgöraatt
vårdnad det före-domstolen kan besluta ävenatt om gemensam om

sådantmotstånd från föräldrarna Ikommer mot ett arrangemang.
vårdnadpraxis förekommer det domstolen beslutaratt om gemensam

vårdnadenföräldern sig detta. Omden motsätteräven omenaom
vårdnaden kanförälder begär fåbarnet ochär att ensamgemensam en

dessavårdnaden alltjämt skall Idomstolen besluta att vara gemensam.
uppdelningmöjligheterna användas för beslutafall kan att om en av

och tordeuppgifter boende umgänge. Detvårdnadshavamas samt om
vårdnadovanligt domstol beslutarhögst näratt om gemensamvara en
eftersomföräldrarna sig sådantbägge motsätter ett enarrangemang,

förvad bäst barnet.sällan kan förenlig medsådan lösning ärsomvara
angåendebeträffande domstols beslututtaladespropositionen s. 15I

följande.barn och bl.a.vårdnad umgängesrättom

från det i regel blirförsta kunna utgåFör det torde attman
dåbåda föräldrarna endastaktuellt anförtro vårdnadenatt

fall det för detdetta.föräldrarna eniga I ärär annatom
tillfredsställandetroligt föräldrarnainte sättatt ettmesta

dockvårdnadshavare. börkan verka Mangemensamt som
undantag. Vidareinte heller denna principmärka äratt utan

i synnerhet detkunna utgå fråntorde äratt omman,man
till ordna barnetsbordefråga barn, sträva attungaom

skullefaktiskt huvudsakligenuppväxtmiljö så barnetatt vara
bor åtskilda.föräldern föräldrarna Dethos den ena om
följa domstoleni sin skulleförefaller detta tur attom avsom

vilkendera föräldernförordnande hosregel bordei ett omge
tillhöra bådavårdnaden skulleskall bo också fastänbarnet

föräldrarna gemensamt.

med föräldrarnasi överensstämmelseVårdnadsfrågor skall avgöras
avtalet strideranledningavtal, såvida inte det finns motatt anta att

kannormalt inteföräldrarnaintresse. innebärbarnets Detta att
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påtvingas vårdnad såvida de har avtalat denattgemensam ena
föräldern skall ha vårdnad barnet.ensam om

Ändring avtal eller beslutav

Avtal fastställts socialnämnden eller domstols beslut angåendesom av
vårdnad kan ändras, förhållandena ändrats efter det avtaletm.m. om

eller beslut eller då anledning härtill föreligger.fastställts gavs annars
Föräldrar vill ändra avtal fastställts socialnänmdenettsom som av

beslut domstol kan välja de vill träffa avtaleller ett nyttett av om
anhängiggöra ansökan vid domstolen oberoende vilketeller sättav

ursprungligen tillämpades.som
avgörande kriteriet för ändring barnets bästa och iDet är pro-

positionen anfördes 7 bl.a. följande.s.

förslaget har också till denna del i synnerhet varitSyftet med
skydda framför allt barnets bästa och isträvan attatten

fall frågan hur befogat det ändravarje enskilt låta är attom
eller utslag bero framför allt vilketavtal av arrangemang

bästa. Då ändringbäst tillgodoser barnets övervägsensom
fästa uppmärksamhetbör vid sidan naturligtvisannatman av

utveckling ochockså vid de effekter balanseraden
för barnet, ändringen ordnatrygghet sättet attsom av

vårdnaden eller kan medföra.umgängesrätten

med- och självbestämmanderättBarnets

skall barnets önskemål och åsiktärende vårdnad ochI umgängeett om
ochutsträckning beaktande barnets ålderutredas iden det medsom av

emellertidutveckling möjligt. sådan utredning förutsätterEnär att
inte eniga eller barnet vårdas någonföräldrarna sakenär att avom

motiveratvårdnadshavare eller det övrigt börsin iän att ansesannan
skallpå bästa. lagen barnets åsiktmed tanke barnets I betonas att

utredas på hänsynsfullt med beaktande barnetsochsätt ut-ett av
förhållandet mellan barnet ochveckling på sådant sättsamt ett att

blir lidande. Syftet stadgandet i synnerhetföräldrarna inte med är att
litet barn inte skall behöva sin åsikt hur lämpliga desägaett egnaom

hanvårdnadshavare eller uttala sin meningföräldrarna är att omsom
träffa andra föräldern. vederbörande socialnänmdvill den Det är som

fall saken handläggsskall ombesörja utredningen barnets åsikt i deav
domstol.av

det vägandekan höras personligen i domstolen baraBarn om av
Hörandenödvändigt för ärendet skall kunnaskäl avgöras.är att av

uppenbartsamtycke från barnet detbarn förutsätter är attattsamt
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barnet inte skada. När domstolen beslutar höra barntar att ett
personligen, skall domstolen i beslutet de omständigheterange som
medför det vägande skäl nödvändigt höra barnetär föratt att attav
ärendet skall kunna Det vanliga domstolenavgöras. uppdrarär att
socialnämnden reda på barnets vilja.att ta

Vårdnadsutredning

ärendeI vårdnad och skall domstolen inhämtaumgängeett om
utredning från socialnänmden det inte uppenbart ärendet kanär attom

sådan utredning. begäranavgöras Den utredningutan en om som
domstolen ställer till socialnänmden kan användas slagsäven ettsom
medlingsförfarande under domstolsbehandlingen. Om det under
utredningen framkommer ärendet kan avtalavgörasatt genom som
fastställs socialnämnden, skall nämnden föräldrarna behövligav ge
hjälp ingå avtalet. Träffar föräldrarna avtal socialnänmdenatt ett som
fastställer förfaller domstolsbehandlingen i den omfattning avtaletsom
avser.

Interimistiska beslut

I ärenden vårdnad och kan domstolen interimistisktumgängesrättom
bestämma hos barnet skall bo och Omumgängesrätt.vem om
särskilda skäl föreligger, kan domstolen bestämma skallvem som
anförtros vårdnaden barnet tills ärendet slutligt.avgörsom

Utgångspunkten interimistiskt förordnande inte börär att ett
medföra onödiga förändringar i rådande rättsliga eller faktiska
förhållanden. synnerhet i de fall då vårdnadenI barnet tillkommerom
båda föräldrarna, och dessa inte vårdnadenhur skallär överens om
ordnas, bör det interimistiska förordnandet till omfattaavgränsas att
enbart frågan hos vilken förälder barnet tills vidare skall bo. Ettom
interimistiskt förordnande kan verkställas laga kraftsom en vunnen

Ändringdom. interimistiskt förordnande får inte sökas i hovrättettav
eller domstolen.Högsta Däremot det alltid möjligt ansökaär att om
ändring i den domstol förordnandet.gettsom

Rättegångsbestämmelser

Ärenden vårdnad barn eller anhängiggörs vidumgängesrättom om
domstolen den barnet bosatt. Ett sådant ärende kanärort an-
hängiggöras ansökan barnets föräldrar dengemensamt,genom av ena
föräldern, barnets vårdnadshavare eller socialnänmden. Om barnet till

kanföljd vårdnadshavarens död saknar vårdnadshavare, ansökanav
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barnets släktingar och andra står barnetgöras även av personer som
nåra.

äktenskapslagenRegler vårdnad och iumgängeom

äktenskapsskillnad anhängiggjortsärende hemskillnad ellerNär ett om
självmant frågan vårdnad ochvid domstolen skall den ta upp om

beträffande de barn står under makarnasumgänge som gemensamma
domstolen inte skyldig på initiativvårdnad. Däremot är att eget

frågan inte någondera föräldern eller socialnämnden harbesluta i om
sådant yrkande. Vid behandlingen frågor vårdnadframställt ett av om

fästaoch skall domstolen särskiltbarn umgänge parternasom
syftet med vårdnaden ochuppmärksamhet umgänget är attatt

och båda föräldrarna.positiva och kontakter mellan barnetnäratrygga
ingått detkan avvika från avtal föräldrarnaDomstolen ett omsom

skulle strida barnets bästa iakttafinns skäl det mot attatt anta att
avtalet.

Medling

och rättsligaäktenskapslagen skall konflikterEnligt den finländska
familjen i första hand såvitt möjligt redasfrågor inom ut genom

avtal. Familjen kan,mellan ochförhandlingar avgörasparterna genom
stöd medlare.konflikter, begära hjälp ochdet förekommer av enom

konflikternasamförstånd hurskall försöka åstadkommaMedlaren om
det bästa möjliga förskall kunna lösas påinom familjen sätt ärett som

minderårigasärskilt avseende vidoch skall därvid fästaalla attparter
skalltryggad. Socialnämnderna i kommunernaställning blirbarns

Medling kanmedling i familjefrägor.ombesörja anordnandet av
och stiftelsersådana samfund, sammanslutningarhandhas även samtav

dyliktillstånd bedrivalänsstyrelsen har beviljatsenskilda attsom av
vid socialnänmdernaverksamhet förekommerverksamhet. Den som

medling.avtal vårdnad intemed föräldrars ärom m.m.

innehållVårdnadens

enlighetutveckling och välfärd iskall barnetsVårdnadshavaren trygga
ochvårdnad barnutvecklas i lagenmed vad nämnare ang. omsom

syften bestämmaVårdnadshavaren har i dessa rättumgängesrätt. att
övriga personligaoch boningsortvård, uppfostranbarnets samt omom

beslut barnetsvårdnadshavaren fattarangelägenheter. Innan om
med barnet,skall han samtala sakenangelägenheterpersonliga omom

frågansålder och utvecklingmed beaktande barnetsdet natursamtav
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möjligt. han fattar beslutet skall hanNär hänsyn till barnetsär åsiktta
och önskemål. Vårdnadshavaren företräder barnet i dess personliga
angelägenheter inte föreskrivet i lag. Bestämmelserärannatom om
förmynderskap för barn finns förmynderskapslagen.i
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Island

innehåller reglerbarnlagenjuli 1992den 1sedanIsland gällerI som
möjlig-infördesden lagenGenomochvårdnad umgänge.bl.a.om
Vidarevårdnad barnet.haföräldrarogiftaförheten att omgemensam

frågortvistigabehandlingenbestämmelsernaförändrades omavom
frågor alltidbehandlades dessaTidigarevårdnad och umgänge. av

möjlighetföräldrarnabarnlagen attJustitieministeriet gesmen genom
eller, pådomstolskalltvisten avgörasvilldevälja sammaatt avom

månadernaförstaUnder de 15Justitieministeriet.tidigare,sätt avsom
vidoch 35domstolfall i14anhängiggjordeskraftilagen var

Justitieministeriet.

Vårdnadshavare

föräldrarnatillkommer gemensamtbarnomyndigaVårdnaden omom
barnlagenEnligtfödelse.vid barnetstillsammanseller borgiftade är

medenlighetsammanboende iföräldrarna äravgörandedetär om
Ärbevismaterial.otvetydigtellerfzellesregistretiregistrering annat

födelsevid barnets ärsammanboendeellergiftavarkenföräldrarna
vårdnadsha-förälder ärdenOmvårdnadshavare.modern somensam

tillkommeräktenskap,sarnboförhållande elleringårogift,och ärvare
ellersamrnanlevandeden partnernbarnetvårdnaden ävenom

styvfadern/styvmodern.

samboför-upphörandeellerskilsmässaseparation,Vårdnad vid av
hållande

ogiftaskiljer sig närellerföräldrar samtgifta samman-När separerar
skallalltid bestämmasdetskallföräldrarboende vem somseparerar

avtalakanFöräldrarnabarn.vårdnadenha parternas gemensammaom
skalldenellerförblirskall attvårdnaden varaenagemensamatt

Är domstolensakenoeniga avgörsföräldrarnavårdnadshavare. av
nedan.Justitieministeriet,eller se
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Föräldrarnas avtal vårdnadom

Föräldrar inte har vårdnad kan träffa avtal härom. Isom gemensam
sådant skallavtal det bestämmasett hos föräldrarna barnetvem av

skall bo. Föräldrar har vårdnad på grund avtal kansom gemensam av
helst krävanär avtalet upphävs.attsom

Föräldrar kan avtal besluta vårdnaden överförs till andraattgenom
under förutsättning det sker med de socialaatt myndigheternasav

Ärgodkännande. den föräldern vårdnadshavare skall denena ensam
andra förälderns uppfattning alltid inhämtas.

Ett avtal vårdnad blir giltigt sysselmandens godkånnade.om genom
Sysselmanden skall informera avtalets rättsverkningar.parterna om
Godkännande avtal kan nekas avtalet striderett vadav motom som

bäst för barnet.är

Oenighet vårdnadenom

Är föräldrarna oeniga vårdnaden barn tvistenavgörsettom om av
domstolen eller, eniga därom,är Justitieministeriet.parternaom av
Vid separation eller skilsmässa handläggs domstol tarsom av
domstolen ställning till vårdnadenäven såvida inte enigaärparterna

den frågan skall Justitieministeriet.att avgöras Om sysselman-om av
den beslutar separation eller skilsmässa kan tvist vårdnadenom om
dras inför domstol.

Domstol eller Justitieministeriet skall, med beaktande vadav som
bäst för barnet,är bestämma föräldrarna skallvem av som vara

vårdnadshavare. Gemensam vårdnad förutsätter bägge föräldrarnaatt
eniga sådantär Om inte någonett föräldrarnaom arrangemang. av

bedöms lämpliga vårdnadshavare överförs vårdnadenatt till devara
sociala myndigheterna.

Vârdnadsutredning

Justitieministeriet skall normalt inhämta yttrande från de sociala
myndigheterna innan vårdnadsfrågan Domstolen skallavgörs. inhämta
yttrande sådant kan betydelse.ett antasom vara av

Barnets önskemål och åsikt komma tillrätt talssamt att

barnetHar fyllt tolv år skall det tillfälle uttala sig i frågaattges en om
vårdnaden med mindre det kan till skada för barnet ellerantas vara

någon betydelse för avgörandet. Detutan möjligt ocksåär haatt
samtal med mindre barn det har tillräcklig ålderett och mognad.om
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och familjesak-barn-begäraJustitieministeriet kanellerDomstolen att
redovisar vaduppfattning ochundersöker barnetsrådgivarekunniga

barn förordnasförvårdnad kanfrågafår fram. ldärvidde ettomen
särskilt behovdet hardess intresseför tillvarataombud ettattett om

för.för ombudetkostnadendärav; statensvarar

Ändring eller beslutavtalav

ändringenändrasvårdnad kaneller beslutavtalEtt ansesomom
tillmed hänsynochförhållandenförändradepå grundberättigad av

såvida intedomstolenFrågan behandlasför barnet.bästvad är avsom
frågan.besluta iskallJustitieministerietenigaär attparterna om

vårdnad kan näravtal hargrundpåFöräldrar somgemensamavsom
godkännasysselmanden kanupphävs.avtalet ett nyttkrävahelt att

ellerdomstolentvistermedanföräldrarna avgörsavtal mellan av
Justitieministeriet.

föräldrarnapå grundbarnetvårdnadenmodern har attOm avom
vårdna-födelse kanvid barnetssammanboendegifta ellervarken var

beñmis riktigtdettill honomöverförasfadernpå begäranden omav
ställningstagande tillVidbarnet.förbästtill vadhänsyn ärmed som

medkontaktbarnetstill bl.a.hänsynskallöverflyttandefrågan tasom
fadern.

Umgänge

har delinteföräldrarnadenmedtill umgängeharBarnet rätt somav
med barnetförpliktade umgängeutövaFöräldrarnavårdnaden. är atti

enigaföräldrarnaOm ärdet innebär.förpliktelserdepåta sigoch om
skall detta umgängeutövandeomfattning ochumgängesrättens

för barnet.bäststrid vad ärstår isåvida det intefastställas mot som
Är sysselmanden påbestämmeroenigaföräldrarna umgängetom

Avgörandenomfattningen umgängesrätten.föräldrarnabegäran avav
utgångspunkt imedändraskanöverenskommelser umgängetoch om

tillmed hänsynförhållandensärskildaOmför barnet.bästvad ärsom
därtill nekas.kan rätttalarför barnet umgängebästvad motärsom

för-avlidit ellerföräldrarnaeller bäggedenOm en avomena
barnetmedumgängesförpliktelsersinaförhindrad utövaäldrarna är att

ellerdödetill denfamiljemedlemmarnaberördakan de närmast
tillde får umgängepå rättframställa kravföräldernförhindrande att

utgångspunktmedträffasfalli dessaBeslut umgängemed barnet. om
barnet.förbästvadi ärsom

kanbeslutsysselmandenträffasi frågor umgängeBeslut varsavom
Justitieministeriet.tillöverklagas
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Om endast den föräldern har vårdnad barnet så dennaena ärom
förpliktad medverka till barnet kanatt att utöva umgänge med den
andra föräldern såvida det inte fastställts umgänge strideratt mot
barnets behov och intresse.

Interimistiska beslut

I mål vårdnad kan domstolenett eller Justitieministeriet, beroendeom
på saken behandlas, bestämma interimistiskt skallvar havem som
vårdnad med hänsyn till vad bäst förär barnet. Undersom en
pågående tvist vårdnad kan sysselmanden på begäran för-om av
äldrarna besluta umgängesrätt interimistiskt till dess det föreliggerom

avtal eller avgörande vårdnaden.ett om

Invändning mot utresa

Om vårdnadsfråga inte avgjord kanär domstolen eller Justitieminis-en
teriet, beroende på saken behandlas, på begäran någonvar av av
föräldrarna bestämma den andra föräldern inte fåratt föra barnet ur
landet. Om förälder har medumgängesrätt barnet får den andraen
föräldern inte utvandra med barnet med mindre den umgängesbe-
rättigade får tillfälle uttala sig saken och föraatt denna införattom
sysselmanden.

Barn- och familjesakkunnig rådgivning

I mål vårdnad skall domaren försöka förlika frågor vårdnad.om om
Domaren kan dock i stället besluta barn- och familjesakkunnigatt
rådgivning helt eller delvis skall äga rum.

I Island erbjuds föräldrar rådgivning både före de ansöker om
skilsmässa och efter det skilsmässa har blivit beviljad.att Genom
lagen kommunernas socialbidrag socialydelse föreskrivs detom att
socialbyråerna socialudvalgene skall försöka erbjuda socialråd-att
givning bl.a. inom områden ekonomi, bostadsfrågor, pedagogiskasom
frågor, skilsmässor innefattande vårdnads- och umgängesfrågor,
adoption och I Reykjavik lämnas rådgivningannat. kyrkansav
familjerâdgivning. Kyrkan kan enskilda makar ochge personer,
familjer information, rådgivning och behandling har till syfte attsom

makar och förlovadegöra bättre lämpade leva tillsammans iattpar
äktenskap, stärka familjebanden och familjelivet,att förebygga elleratt
minska sannolikheten för makar skils familjer upplösesatt tillsamt att
följd relationsproblem och vägleda och hjälpa makaratt ochav
familjer med andra allvarliga problem.
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innehållVårdnadens

bestämmaskyldighet översåvälmedför rätt attVârdnaden som enen
föräldrauppgifterandraskötaochförhållandenpersonligabarnets att

berättigadförpliktad ochvårdnadshavare ärplikter. Den äroch som
myndig-ireglerasförrnynderskapetförmyndare;barnetsatt vara

myndighetsåldern.uppnårtill dess barnetVårdnadenhetslagen. varar
det.kräverbästabarnetslängrekanvárdnadsplikterEnstaka omvara

och skallförståelse utövaochbarnvisa sinaskallFöräldrar omsorg
tjänar barnetvadefteruppfostringsförpliktelserochsina somomsorgs-

undervisning ochförskrivenfårbarnentillskallFöräldrarbäst. attse
verksamhetslust.derasmoraliskt medvetnablir uppmuntrade samtatt

deras barntillbidrautsträckningmöjligai attskallFöräldrar största
med derasöverensstämmelseundervisning iochutbildningfår

kan skeutsträckning deti denskallFöräldrarintressen.förmåga och -
med barnetsamrådautvecklat barnet ärtill hurbl.a.hänsynmedoch -

förhållanden.personligabarnetsbeslutfattardeinnan om
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Norge

gäller sedan den januariI Norge l 1982 lagen barn och föräldrar,om
foreldre,barnlagen lov barn barnelova. lagen finnsIom og

bestämmelser bl.a. föräldraansvar foreldreansvar och umgängeom
Regler medling mekling finns äktenskapslagensamvwrsrett. iom

ekteskap till vilka reglerna barnlagenloven hänvisar. De närmareom
bestämmelserna medling finns i "Forskrift til ekteskapslovenom om

och i Forskrift meklingmekling " barnelova" haretterm.v. om som
familiedepartementetbeslutats Barne- med stöd bemyndigan-og avav

äktenskapslagen barnlagen. Förmynderskapetden i vergemålet,resp.
bestämmadvs. och plikten i ekonomiska frågor, regleras irätten att

vergemålsloven.förmynderskapslagen

Barnlagen

barnlagen begreppet föräldraansvar det tidigare användaGenom ersatte
föräldramyndighet föräldramakt på nynorska. Bakgrunden till den

få ord bättreterminologiska förändringen önskan änatt ettvar en som
föräldrarnas plikter.underströk barnens rättigheter ochtidigare termer

betonades bl.a. barnets till ochlagstiftningsärendetI råttatt omsorg
från föräldrarnas sida på tid kommit allt starkare iomtanke senare

varförförgrunden. ansågs viktigt förstärka denna utvecklingDet att
föräldraansvar in princip-det lagen förutom begreppeti togs en--

klart uttrycker föräldraansvaret innebär bådeförklaring rättattsom
såväl bestämmanderättoch plikt till som omsorg.

Föräldraansvar

födelseFöräldraansvaret vid barnets

Föräldrar gifta har tillsammans föräldraansvaret förärsom gemensam-
Ärbarn. föräldrarna inte gifta har föräldraansvaretmodernma ensam;

meddela folkeregistret skall föräldraansvaretföräldrarna kan de haatt
fadern skalltillsammans eller ha detatt ensam.

förslaget till barnlagen, utarbetades Barnelovutvalget,I som av
föreslogs ogifta föräldrar automatiskt skall ha för-att gemensamt

de bor tillsammans vid barnets födelse. Bakgrundenäldraansvar om
förslaget bl.a. önskan stärka bägge föräldrars ochtill attvar en ansvar
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förintresse barnet och härigenom barnets samhörighet med båda.
Förslaget avvisades i propositionen.

Föräldraansvaret efter separation/äktenskapsskillnad

Föräldrar varit gifta och eller skiljer sig kan avtalasom som separerar
de skall ha föräldraansvaret tillsammans eller dem skallatt att en av

ha det Föräldraansvaret till dess bestäms.är gemensamt annatensam.
Under lagförslagets behandling i Stortinget anförde justiskomitéen

denmotsvarar svenska riksdagens justitieutskott gifta föräldraratt
efter samlivsbrott i möjliga utsträckning bör haräven största gemen-
föräldraansvar. Justiskomitéen såg detta viktigt församt attsom

och stimulera till så både plikter ochgemensamt attuppmana ansvar
rättigheter blir jämnare fördelade mellan föräldrarna samtidigt som

hardetta påverkan på förhållandet till barnet. Enligten gynnsam
justiskomitéen bör lagen inte utformas så föräldrarna känner sigatt
pressade till föräldraansvar varför det i lagen börgemensamt ges en
anvisning föräldraansvaret skall för-näratt gemensamtom vara
äldrarna eniga det. detta liggerI enligt justiskomitéenär om en
uppfordran till sådan ordning samtidigt undviker regelen som man en

uppfattaskan tvång. Justiskomitéen anförde vidare detett attsom som
utgick från det normala den har föräldraansvaret skalläratt att som
ha barnet boende hos sig.

Oenighet föräldraansvaretom

Är föräldrarna skall ha föräldraansvaret elleroense om vem som om
barnet skall bo tillsammans med kan talan anhängiggöras vidvem

domstol eller fylkesmannen nedan under bestämmel-se Processuella
Föräldrarna skall träffas för medlingser. innan talan får anhängig-

nedan under Medling i frågor föräldraansvarsegöras m.m..om
Avgörandet i tvist föräldraansvaret eller barnet skallen om om vem

tillsammansbo med en s.k. barnefordelingssak" förstskall och
främst sikte på vad bäst för barnet; det alltså hänsynen tillär ärta som
barnet skall avgörande. föräldrarnaNär oeniga kanärsom vara
oenigheten gälla både föräldraansvaret och frågan barnet skallom vem

tillsammans såbo med. Inte sällan föräldrarna eniga de skallär attom
ha föräldraansvar de oeniga barnet skallärgemensamt men om vem
bo tillsammans med. sådant fallI kommer tvisten gälla bara denett att

frågan. finns också tillfällenDet föräldrarna eniganär ärsenare om
barnet skall bo tillsammans med. sådant fall gällerI tvistenettvem

föräldraansvaret skall eller den barnetgemensamtvaraom om som
bor tillsammans med skall ha föräldraansvaret ensam.
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förutsätterBarnlagens förarbeten detta inte framgårtrots att av-
lagen föräldraansvar kan beslutas denatt gemensamt trots ena-
förälderns motstånd, det kan föräldraansvarantas att gemensamtom

bäst för barnet. Däremot kan föräldraansvar inteär gemensamt
båda föräldrarnasbeslutas önskan. finns inte någotDet avgörandemot

från Högsta domstolen där frågan har ställts påHøyesterett sin spets
finns flera lagmannsrettsdommerdet hovrättsdomar därmen
har beslutat föräldraansvardomstolen dengemensamt motom ena

förälderns harDäremot Høyesteretts xremålsutvalg Högstaprotest.
domstolens avdelning för besvärsmål antagit det kaninte beslutasatt

delad den föräldern sig detta med deladmotsätterom omsorg om ena
här barnet flyttar fram och tillbaka mellan för-attomsorg avses

s.k. delad faktisk vårdnad.äldrarna,

föräldraansvaret barnetInterimistiska beslut eller skall boom om vem
tillsammans med

skallrättegång föräldraansvaret eller barnet boI om vemen om
kan domstolen, på yrkande, bestämmatillsammans med vem av

skall föräldraansvaret till dess det föreligger la-föräldrarna ha ettsom
avgörande. Domstolen kan meddela interimistisktgakraftvunnet ett

väckts föräldraansvaret särskildabeslut innan talan haräven om om
Särskilda skäl innebär fara för fysiskaskäl talar för det. övergrepp

föräldern fruktan för barnetbarnet eller den andra ellermot attmot
Domstolen förbjudakidnappat eller fört landet. kanblir ut enur

därkomma till den egendom eller det bostadshus barnetförälder att
interimistiska beslut.endast domstolen kan meddelavistas. Det är som

träffa sådana avgöranden.Fylkesmannen har inte kompetens att

Ändring avgöranden föräldraansvaret elleravtal eller om om vemav
medbarnet skall bo tillsammans

för-har fritt ändra avtal eller avgörandeFöräldrarna rätt att ett om
eller barnet skall bo tillsammans med. Haräldraansvaret ettom vem

föräldraansvar registrerats hos folkeregistrettidigare avtal m.m.om
avtalsfrihetändringar meddelas dit. Föräldrarnasskall äräven

kanobegränsad under förutsättning de eniga. Däremotäratt ett
särskildaavgörande domstolen eller fylkesmannen ändras bara närav

för något osäkert vad det innebär särskildaskäl talar det. Det är att
tala för ändring. Huvudregeln och utgångspunktenskäl skall är atten

till Om barnets bästa talar för ändringdet skall barnets bästa.vara en
Ändamåletstånd. med kravet på särskildasådan komma tillbör en

skapa viss stabilitet i avgörandetskäl enligt förarbetena ävenär att om
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inte har vanliga lagakraftsverkningar. hänsyn kandetta Detta emeller-
inte tilläggas vikt på bekostnad barnets bästa.tid av

med barnet under pågåendeUtlandsresa tvist

Är skall ha föräldraansvaret ellerföräldrarna oense om vem som vem
med, får inte någon dem barnet medskall bo tillsammansbarnet taav

samtycke från den andra föräldern. gällersig landet Dettaut utanur
framstår uppenbartdock inte vid korta utlandsresor där det attsom

tillbaka Förefaller det troligtkommer planlagt.barnet attsom en
bryta regeln reseförbud skall polisenförälder kommer att mot om

landet den andraförbjuda honom eller henne föra barnetatt ur om
sådant förbud kommerföräldern begär det. Tror polisen ett attatt

till barnet inte längre finns med i förskall polisenbrytas passetattse
lämna landet, eller barnet hand tillföräldern villden att tas omsom

avgjord.frågandess är

Umgängesrätt

har till medUtgångspunkten i barnlagen barnet rätt umgängeär att
för sig. föräldrarnaföräldrarna, de bor Denbåda även somvar avom

till med barnetinte bor tillsammans med harbarnet umgängerätt om
föräldrarna inte kommeravtalat eller bestämt. Omnågotinte ärannat

vid domstol. Frågan kankan talan väckasumgängetöverens om
Processuella be-fylkesmannen nedan underseävenavgöras av

fårFöräldrarna träffas för medling innan talanstämmelser. skall
fylkesmannen nedan underinför eller seanhängiggöras rätten

föräldraansvar Avgörandet skall sikteMedling i frågor m.m.. taom
för barnet.på vad bästärsom

blirömsesidigt förFöräldrarna har umgängesrättenattett ansvar
barnet borhar föräldraansvaret elleruppfylld. Om den somsom

genomföras kan denmed hindrar kantillsammans umgängeatt ett som
avgörande skall hakrävahar umgängesrätten ett nytt somom vem

eller skall bo tillsammans med.föräldraansvaret barnetvem
vanlegavtalas eller beslutas sedvanligOm det umgängesrättom

till-innebär det, enligt barnlagen,samvwrsrett rätt atten vara
helg, fjortonmed barnet eftermiddag i veckan, varannansammans en

eller påsk.dagar på julsamtsommaren
justiskomitéen legaldeñnitionenlagstiftningsärendet underströkI att

medföra mindre ansträngningar"vanleg samvaersrett" inte får att
bäst i det enskilda fallet.på finna den ordningläggs att som passarner

enligt justiskomitéendomstolen harSåväl fylkesmannen ettsom
individuella anpassningen.särskilt för denansvar
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föräldrarnaOm eller båda avlider kan släktingar till barnet elleren av
andra har anknytning till barnet ställa kravnära på tillrättsom

med barnet. Avgörandet skall fattas efterumgänge vad förbästärsom
barnet.

Interimistiska beslut umgängesrättom

målI föräldraansvaret, barnet skall bo tillsammansett om om vem
med eller kan domstolen yrkande från förälderumgängesrättom en
besluta interimistisk sådantEtt avgörande kan gällaumgängesrätt.om

lagakraftägandetill dess dom föreligger eller för viss tid.

Handläggning frågor umgängesrättav om

Frågor till kan antingen tillsammansrätt umgänge medavgörasom
föräldraansvaret eller barnet skall bo tillsammans med ellervem som

fråga.en egen

för umgängesberáttigad förälderRätten bli hördatten

förälder harDen med barnet skall så långt detumgängesrätt ärsom
fåmöjligt uttala sig innan den har föräldraansvaret fattar beslutsom

kommer det omöjligt eller väsentligt svåraregöra utövaatt attsom
umgängesrätten.

till upplysningarRätt barnetom

förälder inte har del i föräldraansvaretEn har på förfråganrätt attsom
få upplysningar barnet. Denna gäller både i förhållande till in-rättom
nehavaren föräldraansvaret och i förhållande till daghem, skola,av

socialväsendehälso- och och polis, inte tystnadsplikt gäller iom
förhållande till föräldrarna. Upplysningar kan nekas det kanom vara

skada förtill barnet. Avslag på krav upplysningar från andra änom
har föräldraansvaretden kan överklagas till fylkesmannen. Isom

särskilda fall kan fylkesmannen bestämma den inte har för-att som
äldraansvaret skall förlora till upplysningar.rätten
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Vårdnadsutredning m.m.

behövs kan domstolen bestämma yttrandesådana tvister där detI att
innan beslut fattas. sakkunniga användsfrån sakkunnigaskall inhämtas

föräldraansvar ochmycket ofta i tvisteri praktiken umgängesrätt.om

bestämmelserProcessuella

föräldraansvaret ellerbarnets föräldrarTvister mellan vemom om
tillsammans medskall bo umgängesrätt avgörsbarnet samt om av

överlåta avgörandet tillföräldrarna enigadomstol inte är attomom
domstol. praktikenflesta tvister I avgörsfylkesmarmen. De avgörs av

överklagas tillavgörandefylkesmannendock del tvister varsaven
förvaltningslagenenligt reglerna ifamiliedepartementetBarne- omog

fråganfyllt femton år, kanförvaltningsbeslut. Har barnetklagan över
skall booch barnetskall ha föräldraansvaret vemom vem som

barafylkesmarmenmed, äventillsammans avgöras om en avav
vill det.föräldrarna

för-justiskomitéen tvisterlagstiftningsärendet anfördeI att om
tillsammans medbarnet skall boeller ävenäldraansvaret om vem

båda föräldrarnadomstol eller,skall handläggasfortsättningsvis omav
möjligheten till be-Beträffandefylkesmannen.eniga det,är om

justiskomitéen denanfördefrågan hos fylkesmannenhandling attav
bramånga fallfylkesmannen ibehandlingen hos ärskriftliga ett

konfrontationervill undvika deföräldraralternativ för somsom
nödvändiggör.domstolsbehandlingen

föräldraansvarfrågorMedling i om

undermed barnskall föräldraräktenskapslagenEnligt gemensamma
separation ellertvistför medling innanår träffassexton omen

får anhängiggöras vidupphörandesamlivetsgrundskilsmässa av
bestämmelse denmotsvarandeEndomstol eller fylkesmannen. som

och gälleri barnlagenmedling finnsäktenskapslageni oavsettom
hänvisar till äktenskapslagensBestämmelsencivilstånd.föräldrarnas

obligatoriski barnlagenmedling. Regelnbestämmelser omom
eftersom dennaogifta föräldrarmed tillinförts hänsynmedling har

obligatoriskregleräktenskapslagensinte fångas omupp avgrupp
harenligt barnlagenväcka talanföräldrarna önskarmedling. Om en av

gifta, de har.tidigare varitdenågon betydelsesåledes intedet omom
bott tillsammans. Fr.o.m.eller de aldrig hasammanbodendevarit om

skallföräldrarfår ogifta1995januariden l även separerasom
föräldrargäller förreglereftermedling,erbjudande somsammaom

eller skilja sig.skall separerasom
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Utöver vad framgår äktenskapslagen och barnlagensom av om
medling har Barne- och familjedepartementet utfärdat närmare
bestämmelser bl.a. får utföra medling, villkoren förom vem som att
erhålla medlingsattest dvs. bevis medling har rum ochägtatten om
medlingens innehåll, Forskrift den 17 november 1992 til ekteskapslo-

mekling med ändringar den 19 september 1994 ochven om m.v.
forskrift den 19 september 1994 mekling barnelova Rund-etterom
skriv Q-07/94 mekling ekteskapsloven barneloven.etterom og

Avsikten med den obligatoriska medlingen förmå föräldrarnaär att
bli eniga avtal föräldraansvar, barnetatt skall boettom om vem

tillsammans med Vid medlingenumgängesrätt. skall detsamt om
läggas vikt vid vad bäst för barnet.är Föräldrarna skall träffassom
för medling de eniga. Medlarenäven skall hjälpa föräldrarnaärom att
komma fram till avtal barnet. Ett rimligt avtal föräldrarnaett om som
har blivit eniga förhand skall inte till föremålgöras förom
medling. Medlaren skall ändå ha samtal med föräldrarna och eventu-
ellt råd avtalet. föräldrarnaAtt skall skriftligt avtalettge om enas om

daglig dvs. barnet skall bo tillsammans med,om omsorg vem
föräldraansvar och målet förumgängesrätt medlingenär utgörmen
inte något villkor för medlingsattest skall utfärdas. Det för-att är
äldrarna själva ingår avtalet och blir ansvariga för desssom som
innehåll. Medlaren har inte för innehållet och de konsekvenseransvar

detta medför. Ett avtal föräldrarna ingår kan inte bli föremålsom som
för tvångsfullgörelse enligt reglerna i barnlagen.

Föräldrarna huvudregel skyldigaär inställa sig personligenattsom
och samtidigt till medling såvida inte särskilda skäl hindrar det. Om
tvingande skäl hinder allvarlig sjukdom,utgör krävs det intet.ex.
medling för denna förälder. Medling kan för föräldrarnaäga rum var
för sig starka skäl talar härför. Detta undantag från kravetär ettom
på samtidig inställelse inför medlare och tillämpasär avsett attsamma
endast i helt speciella fall. Om föräldrarna bor mycket långt från
varandra kan medlare bestämma föräldrarna för sig skall träffaatt var

medlare i hemstad eller företa medlingen telefon. dessaIen resp. per
fall det helt nödvändigt föräldrarnaär eniga och demäratt att en av
har längmycket resväg.

Vid laga förfall skall Sammanträffande för medling bestäm-ett nytt
förfallogrundennär upphör. kanDet kortvarig sjukdom,mas vara

ferier Om förälder underlåter inställa sig för medling ochattm.m. en
inte heller meddelar förfall skall Sammanträffande bestämmasett nytt

inom maximalt fjorton dagar.äga Finns det anledningatt attrum anta
föräldrarna inte kommer till medlingen bör kallelsen utfärdasatt en av

fortlöpande, så väntetiden för den andra föräldern blir kortastatt
möjlig. Endast två kallelser skall ske, dvs. sammanlagt.trenya
Medling inte nödvändigt skilsmässaär begärsnär grund av

Detsamma gällerövergrepp. äktenskapet upplöses därför detattom
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ingåtts mellan släktingar, på grund tvegifte eller för-nära närav
myndare väcker talan äktenskapsskillnad.om

föräldrarnaMedlaren och det ändamålsenligtavgör är mest attom
medlingen pågår i eller flera timmar gång så länge den samladeperen
tidsåtgången inte överstiger fyra timmar. metodfrågaDetta är en som

utifrån erfarenhetervarje medlare får sina medlare.avgöra som
skall orientera föräldrarna de viktigaste ekonomiskaMedlaren om

avtalet medföra. Andra förhållandenkonsekvenserna kommer attsom
följer äktenskapets upphörande, fördelning tillgångarsom av som av

bostadsfrågor omfattas inte medlingen.och skulder, m.m. av
efterbarnlagen följer föräldrarna skall höra vad barnet harAv att

de fattar beslut i frågor barnets personligainnan rörsäga,att som
har fyllt tolv år, skall det få uttala sig bl.a.förhållande. När barnet

tillsammans med. Medlarenföräldrarna det önskar boattom vem av
uppmärksamma på barnets sin åsiktskall föräldrarna rättgöra att ge

emellertid föräldrarna skall höra barnet innantill känna. Det är som
tillsammans med Likafattar beslut barnet skall bode om vem m.m.

emellertid tiga.viktig barnets uttala sig Barneträttenrätt är attattsom
mellan föräldrarna. Tolvårsgränsen i lagenskall inte väljaattpressas

Även bli hörda de harabsolut. barn kaninteär yngre om en egen
medbestärnrnanderätt.vidare nedan under Barnetsuppfattning. Se

föräldrarna kommit till enighet.skall utfärdasMedlingsattest när
medlingsattest.inte villkor för kunna krävaSkriftliga avtal är ett att
förälder tillfram till avtal harföräldrarna inte kommerOm rättett en

medling. Medlingsattestefter sammanlagt timmarsmedlingsattest tre
uteblir ochbegärt medling detutfärdas den förälderskall inte när som

med-för skallföreligger några särskilda skäl Däremotinte utevaron.
där den förälderefter kallelser till medlinglingsattest utfärdas tre som

förfall. de fall där denmedling uteblivit laga Iinte har önskat utan
och intemedling har mycket långhar begärt resväg motpartensom

orimligt kräva vederbörandetill medling detmöter att attupp anses
få utfärdat med-fram och tillbaka gånger förskall tre att enresa

medlingsattestdå möjligt utfärdalingsattest. Det ävenär att omen
infunnit sig endast gång.vederbörande en

har varitskall innehålla upplysningarMedlingsattesten om vem som
giltig i månader.för utfärdandet.medlare och datum Attesten är sex

medling skall detta framgåinte har förden föräldernOm mött uppena
förälder underlåtit inställa sigförhållandetDet attattattesten. enav

helhetsbedömningmedling kan ingå i denför ett moment somsom
företas vid eventuell tvist barnet.skall omen

under förutsättning denMedlingen kostnadsfri för föräldrarnaär att
förut-Under vissatiden inte överstiger fyra timmar.sammanlagda

för resekostnader ochfå ersättningsättningar kan föräldrarna
arbetsför-ersättning för förloradNågon möjlighetuppehälle. att

tjänst finns inte.
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Medlaren skall föra protokoll. Av detta skall framgå bl.a. vem som
har begärt medling, tidpunkt för begäran, föräldrarnas personalia,
datum medlingsmötena harnär utfärdande med-ägt samtrum av
lingsattest.

Medlaren har tystnadsplikt det han eller hon får kännedomom om
i samband med medlingen. Tystnadsplikten får brytas endast bådaom
föräldrarna därtill.samtycker Emellertid har medlaren, oberoende av
tystnadsplikten, skyldighet informera de barnavårdande myndig-att

det finnsheterna anledningnär barn blir misshandlat iatt anta att ett
hemmet eller det föreligger andra former allvarliga brister iav
omsorgen.

Det fylkesmannen har för det finnsär tillgång tillansvaret attsom
kvalificerad medlingsapparat i fylket. Medlingsapparaten skallen vara

dimensionerad så den täcker behovet medling enligt äkten-att av
skapslagen och barnlagen. fåFör så kvalificerade medlareatt som
möjligt, bör varje medlare enligt Barn- och familjedepartementet
utföra minst tio medlingar året. skall finnasDet tillgång tillom
medlare i hela fylket. I enstaka fall får viss resetid påräknas.en
Departementet till två timmars resetid i riktningatt äranser upp var
rimligt. Föräldrarna skall kunna träffas för medling störreutan
väntetid. Enligt departmentets uppfattning får till veckortreupp anses

acceptabel väntetid från begäran medling till första med-som en om
lingstillfället. Vid etableringen medlingsapparaten skall hänsyn tasav

föräldrarnatill bör ha viss frihet i sitt val medlare. Det äratt en av
fylkesmannen bestämmer får utföra medling. Tillståndsom vem som

utföra medling kan till anställda vid offentliga familieverns-att ges
kontor kontor erbjuder framför allt rådgivning och behandlingsom
med anledning problem och kriser familjeni medlingävenav men

till offentligaanställda vid hälso- eller socialinstansersamt personer
Ävensåsom socionomer, psykologer och sjuksköterskor. kanpräster

tillstånd genomföra medling. Där tillgången på medlareattges
anställda i offentlig tjänst inte tillfredsställande fylkesmarmenkanär

medlingstillstånd till privatpraktiserande psykologer och psykiaterge
eller advokater. Den skall medlare bör ha goda kunskapersom vara

och barns reaktioner i separationssituationer, barnpsykologiom vuxnas
familjepsykologi.och Medlaren bör dessutom orienteradvara om

relevant forskning, bekant med olika medlingsmodeller, havara
kunskap relevant lagstiftning såsom äktenskapslagen, barnlagenom
m.fl. åliggerDet fylkesmannen tillse medlaren erhålleratt att
erforderlig utbildning inom dessa områden.

Under år 1993 utfördes 10 052 medlingar %81 enligt äkten-varav
skapslagen, %11 enligt barnlagen och i %8 någon med-utan att
lingsattest utfärdades. Tidsåtgången i 35 % fallen timme, ivar av en

%30 fallen två timmar, i 21 % timmar och i resterande 14 %treav
fyra timmar.

15-05598
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innehåll,Föräldraansvarets m.m.

tillhar och omtanke dem har föräldraan-Barnet rätt omsorg av som
har och plikt beslutaDessa barnets personligarättsvaret. att om

förhållanden. Föräldraansvaret utifrånskall barnets intresse ochutövas
behov.

skall barnet bostad, uppfostran,Föräldrarna kläder, sörjavärme,ge
fråga tillfredsställandeför skolgång Det barnets fysiskaäretc. om av

föräldraansvaret.och psykiska behov vilken central del Omär en av
tillsammans föräldraansvarföräldrar inte bor har borgemensamtsom

oftast stadigvarande hos den Denna har då den dagligabarnet ena.
för barnet nedan. Omsorg i denna betydelse omfattarseomsorgen

den ekonomiska sidan, dvs. underhâllsplikten. Föräldrarna harinte
de föräldraansvar.underhállsplikt inte haräven om

Föräldrarnas bestämmanderätt barnet inte absolut. För-över är
skall med barnets intresse för Vidareäldraansvaret utövas ögonen.

föräldraansvaret både barnets medbestämmanderättbegränsas seav
självbestämmanderätt.nedan och barnets

för våld eller hanteras såfår inteBarnet utsättas sättannat att
psykiska hälsan riskerar skadas.den fysiska eller att

Daglig omsorg

förälder inteföräldraansvar kan den barnetVid gemensamt som
med inte sig den förälderstadigvarande bor tillsammans motsätta att

gällertillsammans med, beslutar i frågor den dag-barnet bor somsom
frågor barnet skall påbarnet, såsomliga om varaomsorgen om

barnet inte bor tillsammans med kan intedaghem, Den somm.m.
flyttar barnet till plats inomheller sig den andramotsätta att en annan

betydelse för barnet krävsVid avgörande frågorlandet. störreavav
medicinska frågormellan föräldrarna. Det kanenighet samtvara

inte harbarnets skolgång och utbildning. Denfrågor berör somsom
delta i föräldramöten i skolan ochbarnet boende hos sig har rätt att

få information den förälderihar sätträtt attstort sett somsamma
förälder har barnet boende hoshar det dagliga Denansvaret. somsom

ferier i den omfattning det inte kränkersig bestämmer om osv.
innebär barnet kan med på kortvariga tillDettaumgänget. att tas resor

utlandet.

medbestämmanderättBarnets

skall föräldrarna höraEfter hand barnet utvecklas och mognarsom
personliga för-åsikt innan de beslutar barnetsefter barnets om

Föräldrarna skall fästa avseende vid barnets åsikt. Dethållanden.



Bilaga 6SOU 1995:79

förgäller andra barnet bor hos eller har med barnetsamma som som
göra.att

fyllt tolv år skall fåNär barnet har det sin mening innan beslutsäga
personliga förhållanden,fattas barnets bl.a. föräldrarnaom om vem av

vill bo hos föräldrarna flyttar från varandra.barnet Det i frågorärom
barnet stadigvarande skall bo bestämmelsen får särskiltom var som

betydelse. Bestämmelsen innebär det skyldighet förärstor att en
domstolen barn har fyllt tolv âr möjlighet uttryck föratt attge som ge

önskningar. domstolen underlåtit efterhörasina Har barnetsatt
medföra domen blir upphävd.mening, kan det Detta gäller enligtatt

beträffanderättspraxis interimistiska beslut och beslutäven om
fritttvångsfullgörelse. Det står barnet inte uttala sig och i praktikenatt

oftavill barnet inte något val. När barnet under tolv detgöra är är
till domaren huruvida barnet skall tillfälle uttala sig. Detattgesupp

först och främstavgörande barnets ålder och därnäst det finnsär om
talar förandra särskilda skäl barnets mening bör efterhöras.attsom

särskilt skäl kan den föräldernEtt sådant hävdar barnetatt attvara ena
mycket önskemål. skallhar bestämt Barnets mening tilläggas viktett

och efter det barnet har fyllt tolv år skall det läggas vikt vidatt stor
Rättspraxis visarvad barnet det skall till något speciellt förattanser.

skall fatta beslut går klar önskan hostvärsrättenatt ett mot ettsom en
barn har fyllt tolv år. önskemål från barnMen harävensom yngre

vikt läggs fråntillagts vikt. Vilken vid önskemålett ettsom yngre
avhängigtbarn emellertid domstolen det sigär rörattav om anser om

faktiskt och stark önskan hos barnet. Det finns exempel i rätts-en
önskan inte vikt därförpraxis på barnets tillagts det alternativatt att

klart varit till barnets bästa därförbarnet önskat inte eller barnetatt
haft helt orealistiska föreställningar vad flyttninghar till denom en

föräldern skulle komma innebära.andra att
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England

Inledning

England och Wales gäller sedan denI 14 oktober 1991 barnlagen
The Children Act 1989. Lagen mängd spridda ochersatte en
föråldrade bestämmelser och innehåller sä all lagstiftninggott som

sikte på barn, med undantag för straffbestämmelsertar samtsom
bestämmelser utbildning och adoption. Processuella bestämmelserom
finns i bl.a. Family Proceedings Courts Children 1989 RulesAct
1991.

barnlagen används begreppet föräldraansvar parental responsibili-I
samlingsbegrepp för alla de skyldigheter och rättigheterty ettsom

förälder har i förhållande till sitt barn. Begreppet understrykerensom
skyldigheten hand fostrabarnet och det till moralisk, fysiskatt ta om

hälsa föräldraskapets grundläggande uppgiftoch känslomässig ochsom
det enda berättigandet för den auktoritet förlänas det. För-som
äldraansvaret understryks vidare det inte påverkasattgenom av

skilsmässa.föräldrars separation eller Ansvaret begränsas endast i den
det föreliggermån domstolsbeslut rörande vissa konkreta frågor.ett

Betoningen i barnlagen således på och delat för-är gemensamt
äldraansvar.

ikraftträdande löstes tvist mellan föräldrarFöre barnlagens en om
barn vid skilsmässa i vårdnadsprocess. Domstolen beslutadederas en

eller vårdnad vård och kontroll församtgemensamom ensam om en
förälder vanligtvis modern och för den andra vanligtvisumgänge
fadern. Report Guardianship and CustodyI rapporten on

lagkommissionenkritiserade the Law Commission begreppen
vårdnad custody, vård kontroll control ochcare, um-access

vårdnad kritiserades för den innehöll för-gänge. Termen att en
äldrarätt right, vilket ökade frentligheten och bitterheten mellanclaim

i skilsmässa skapa vinnare och förlorare medattparterna genomen
menliga konsekvenser för barnet.

Det heltäckande vårdnadsbeslutet avskaffades barnlagen ochgenom
gjordesbeslut med barnet skall bo och betoningenersattes omav vem

levnadsförhållandenpå barnets living arrangements och inte på
förälder anspråkvilken har på barnet. Beslutstörst umgängesom om

med beslut kontakt.ersattes om
det råder tvist barnet skall bo med kan förälderNär en om vem en

eller barnet ansöka beslut boende.andra även Domstolenettom om
kan besluta delat boende joint residence. beslutDär ettom om
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fattas till förmån för två eller fleraboende inte leverpersoner som
beslutet de perioder undertillsammans kan vilka barnet skall boange

olika hushåll berörs. de flesta fall barnetsi de I välfärdsom anses
främjas det bor bestämdbäst plats.attgenom en

förändringDen terminologiska skedde barnlagen detnärsom genom
mellan föräldrargäller relationen barn och ha haft storanses en

psykologisk betydelse eftersom föräldraansvar och kontakt betonar
och vilket fallet medföräldrarnas inte, vårdnad ochansvar var

föräldrarnas internationellaI sammanhang användsumgänge, rätt.
alltjämt vårdnad eftersom begreppet föräldraansvaremellertid termen

sammanhang har skapat problem och det har varit svårti dessa att
innebördenförklara termen.av

innehåller regler inte bara föräldraansvar och därmedBarnlagen om
frågor förmynderskapsammanhängande ochäven t.ex.utan om

sarnhällsvård.omhändertagande barn för Den följande redogörelsenav
fokuseras på föräldraansvaret och med dettaför barnlagen kommer att

frågor.sammanhängande

Allmänna principer i barnlagen

på uppfostrandomstol beslutar i någon fråga med avseendeNär aven
skall bästa welfarebarn eller förvaltning dess egendom barnetsett av

viktigaste övervägande paramount consideration.domstolensvara
Även skall in alla relevanta omständigheter, inklusiverätten vägaom

önskemål, måste den besluta på det denföräldrarnas sätt som anser
bäst för barnet.vara

medvikten handläggningen frågorbarnlagen betonasI att avav
skyndsamt ochpå uppfostran barn skall skeavseende attettav

frånför Frågor barn, med undantagdröjsmål skadliga barnet.är om
därför sâ möjligt såunderhâllsbidrag, måste avgöras att ettsnart som

principle.störning förorsakas barnet the no-delayminimum av
målstids-schema time tableDomstolen kan överupprätta ett ett

dröjsmål medför därigenom kunna tillsehandläggning att att
inte uppstår.handläggningen

beror på samtliga omständigheter iVad bäst för barnetär ettsom
checklista checklistmål. Barnlagen introducerade statutoryen som

omständigheter domstolen särskilt måste beaktainnehåller de närsom
fatta beslut enligt lagen. Checklistan inteden äröverväger ett ut-att

andra omständigheter kan beaktas. Domstolentömmande varför även
särskilt beakta de omständigheter nedanmåste således som anges

under a-g.

fastställbara och känslorönskningarBarnetsa.
intelligent och tillräckligt för fattabarnetNär är moget att ett

well-inforrned kan barnets önskan aktuellvälgrundat beslut avgöra en
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fråga, barnet skall bo med. får inte betungasBarnet medt.ex. vem
avgöranden problem orsakats dess föräldrar, inte hellerav som av
skall barnet behöva välja mellan dem.

fysiska och känslomässiga behov behov utbildningBarnets samt av
inkluderar bostad, vård ochfysiska behovBarnets omsorg.

på förändring för-troliga ejjfekterna barnet varje i dessDe avc.
hällanden

omständighet likvärdig med kontinuitet beträffande vårdenDenna är
vilket viktigt övervägande enligt den gamlastatus quo ävenettvar

Domstolen kan besluta det bäst bevaralagen. Näräratt att status quo.
tillsammans med förälder på och platsbarnet ha levt en en samma

tid domstolen troligen inte det tillunder viss kommer att anse varaen
någonbarnets bästa barnet skall boatt annanstans.

utmärkande drag hos dettaålder, kön, bakgrund och varjeBarnets
domstolen relevantsom anser vara

preferenser,överväganden kan barnets religiösaUnder dessa rymmas
handikapp.och kultur, hälsa ochras

barnet har lidit eller riskerar drabbasskadaDen attsom ave.
känslomässig skada.skada omfattar såväl fysiskBegreppet som

föräldrar eller andra här ifrågavarandekapabla barnetsHur
behovtillgodose barnetsär attpersoner

varje förälders förmåga tillgodoseomständighet sikteDenna atttar
känslo-kan sörja för bostad, kärlek,behov. förälderbarnets Att en

överväganden.intellektuell stimulans viktigasäkerhet ochmässig är
dagtidför barnets behov underförälder inte kan sörjaI de fall en

förälderns förcommitments kangrund sitt arbete arrangemangav
omständighet.barnet viktigvara en

enligt barnlagen istår domstolen till budsmöjligheterDe ensomg.
aktuell fråga

skall bo med familjeprocesser ochbarnetProcesser ärom vem
eller pâbeslut enligt barnlagen på ansökandomstolen kan fatta eget

från andraomständighet hänför sig, till skillnad deinitiativ. Denna
fördet möjligt domstolena-f, inte direkt till barnet görutan att

bestämmelse i barnlagen bör användas.någonöverväga om annan

kallas beslut theunder vad presumtionenI lagen sägs motsom no-
fatta beslut meddomstolorder presumtion övervägernär attatt en

detbarnet skall domstolen fatta beslutet endastavseende på ärom
Presumtionendetta låta bli.bättre för barnet ärgöra än ettattatt
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erkännande domstolsbeslut förvärrar problem änatt ett ettav snarare
löser det.

Föräldraansvar

har föräldraansvarVem

Om barnets fader moderoch gifta med varandra vid barnets födelseär
Ärhar båda föräldraansvar för barnet. föräldrarna inte gifta har

modern föräldraansvar. Ingår föräldrarna äktenskap medensam senare
varandra får fadern föräldraansvar för barnet. ogift faderäven En har
alltså inte automatiskt föräldraansvar för sitt barn han kanmen
förvärva det skriftlig överenskommelse med modern. Förgenom en

överenskommelse mellan föräldrarna föräldraansvar skall bliatt en om
giltig måste den ingås och registreras föreskrivet Om modernsätt.
inte samtycker till fadern skall få föräldraansvar för barnet, kanatt
fadern ansöka vid domstol beslut föräldraansvar. hanKanettom om
visa han spelat viktig roll i barnets liv och fortsättaatt atten avser
med det tillerkänns han i allmänhet föräldraansvar för barnet.även
Moderns bestridande faderns ansökan föräldraansvar såledesärav om

tillräckligt förinte domstolen skall avslå ansökan.att
Avsaknaden automatiskt föräldraansvar för den ogifta fadernav

beror på bl.a. ogifta fäder automatiskt förvärvar föräldraansvaratt om
skulle detta resultera i våldtäktsmän och fäder till barn avladeatt
under tillfällig förbindelse fick föräldraansvar för barnet.en

Föräldraansvaret kvarstår föräldrarsvid skilsmässa och separation
Äktenskapsskillnadnedan underse och separation. Föräldraansvar

upphör endast vid barnets myndighet, barnets död eller på grund av
domstolsbeslut, adoptionsbeslut eller beslut enligt vilketett ettt.ex. ett

faderogift förlorar föräldraansvaret.en
Även andra föräldrar kan erhålla föräldraansvarän t.ex.personer

domstolsbeslut eller bli förmyndare vid föräldersattgenom genom en
död. föräldraansvarMer kan ha för barn vidän en person samma

tid föräldraansvaroch upphör inte därför någonattsamma annan
förvärvar det.person senare

Vad föräldraansvarär

barnlagen definieras föräldraansvarI alla de rättigheter, skyldig-som
heter och befogenheter, det och den myndighet förälderansvar som en

lagen har i förhållande till barnet dess egendom.och Föräldrargenom
har ingen absolut eller fundamental påmed avseende barneträtt
eftersom barnets bästa alltid och begränsar varje rättighetövertar som
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föräldrar har, och föräldrars minskarrätt efter hand barnet växersom
upp.

Föräldrar skyldiga efterår barnet, försörja detatt detattse samt ge
känslomässigt stöd. Föräldrar måste också till barnet fårattse
utbildning.

Personer med föråldraansvar kan oberoende varandra iagera av
utövandet såvida inte någon lag elleransvaret någonav annan
bestämmelse i barnlagen fordrar samtycke än iav mer en person
frågor påverkar barnet. Föräldraansvar får emellertid intesom utövas
i strid lagen. Där beslut barnets boendemot i kraftett kanärom en
förälder eller någon inte barnet landet under längretaannan person ur
tid månad ellerän ändra barnets efternamn skriftligt samtyckeen utan
från alla dem har föräldraansvar eller tillåtelse från domstolen.som
Det ovanligtär domstolen nekar den förälderatt enligt domstolssom
beslut har barnet boende hos sig flytta utomlands med barnet.att
Innan förälder får domstolens tillstånd flytta utomlands meden att ett
barn, måste föräldern visa hur den har boende, barnetsarrangerat
skolgång, Levnadsförhållandena i det landet måste såledesm.m. nya

arrangerade i förväg och domstolen prövninggör dessavara en av
den beslutarnär förälder skall erhålla tillståndarrangemang om atten

flytta med barnet utomlands. I samband med domstolen medgeratt
sådant tillstånd kan den besluta barnets till kontakt medrätt denom
andra föräldern.

Beslut med stöd 8 kap. barnlagenav

Eftersom det föräldraansvaret kvarstår vidävengemensamma
föräldrars separation och skilsmässa infördes barnlagen, igenom
stället för beslut vårdnad, möjlighet för domstol beslutaom att om

barnet skall bo med, vilken kontakt barnet skall ha med andravem om
åtgärder inte får vidtas barnet fattapersoner, motom samtsom att

beslut andra specifika frågor.om
Avsikten med de beslut kan meddelas med stöd 8 kap.som av

barnlagen erbjuda flexibeltär urval beslut kanatt användasett av som
i alla familjeprocesser. Domstolen får emellertid fatta sådant beslutett
endast det bättre för barnetär än beslut inte fattas theatt ettom no-
order presumtion. Principen barnets bästa skall tillämpas ochom
domstolen måste använda sig checklistan i lagen the statutoryav
checklist i tvist den fattar beslutnär eller ändrar eller upphäveretten

Ävenbeslut. principen målens karaktär förtursmålett theom av no-
delay principle skall tillämpas.

Enligt 8 kap. barnlagen kan domstolen fatta följande beslut på
ansökan eller på initiativ, dvs. framställning hareget utan att en
gjorts, i farniljemål.varje
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beslut boende residence order reglerar med vilkenEtt a personom
förhållanden. sådant beslutbarnet skall bo och under vilka Ett

för konfliktertillämpas huvudsakligen vid skilsmässor lösaatt om
Ändamålet boende, detboende. med beslutetbarnets ersätterom som

avlägsna de negativa under-vårdnadsbeslutet, har varittidigare att
förenade med vårdnad.kräva begreppeträtt atttonerna som varen --

intesikte på barnet skall bo ochbeslut boendeEtt tar vemvarom
föräldrarna behåller sitt föräldraansvartillhör, och bådabarnet även

fattas till förmån förbeslut boendeefter sådant beslut. När ettett om
måste domstolen beslutaogift fader inte har föräldraansvar, attsomen

fattas tillBeslut boende kanskall ha föräldraansvar.han även om
flera inte bor tillsammans, ochförmån för tvâ eller personer som

skall bo hosde perioder under vilka barnetbeslutet kan reglera
får barnet intedet finns beslut boenderespektive När ett omperson.

den ilängre tid månadföras landet under än av person varsenur
samtycke från demboende fattats, skriftligtbeslutetfavör utan ettom

eller med tillstånd domstolen.föräldraansvar för barnethar avsom

denorder förpliktarkontakt abeslutEtt contact person somom
och hostillåta barnet besökamedbarnet bor tillsammans stannaattatt

nanmgiven personbeslutet ennamngiven iden ärperson som --
medkontaktpå sätt" haoch barnetoch för den att annatpersonen

umgänge och betonarbegreppetKontaktvarandra. ersatte access
föräldrarna ochförbindelsen med bådabehållerbarnetvikten attav

ansökanfamiljens sammanbrott. Enfamiljemedlemmar efterandra om
äktenskapsskillnadvidkontakt kan närbeslut göras t.ex.ett enenom

namngivenmed sitt bam. "Enbehålla kontaktenförälder önskar att
Påsläkting ellerhelstkan vän.person" annatt.ex. ensomvara vem

telefon.med brev ellerbetydasätt kan t.ex.

ingabeslutprohibited orderförbudsbeslut aEtt attettsteps avser
utövandet hansvidvidtas förälderkanåtgärder avav ensom

får vidtasspecificerade i beslutetföräldraansvar och är utansom
användas förförbudsbeslut kandomstolen. Ettsamtycke attt.ex.av

förfrån England eller Wales,från föra barnetförälderhindra atten
hindramed barnet, förfrån umgåshindra förälder attattatt enen
samtyckabarnets utbildning ellerensidigt beslutaförälder från att om

förförbudsbeslut kan inte fattasbehandling.till medicinsk Ett att
beslut boendeuppnåsresultat kanuppnå ett omsom genomsamma

föräldersbarn frånbeslut förbjudereller kontakt. Ett att ett tas ensom
beslut boende.föregår oftavård ett om

meddelas förspecific order kanspecifik fråga a issuebeslut iEtt en
och kaneller kan dykahar dyktlösa tvistatt uppupp somsomen

barnet börmedicinsk behandling,utbildning,barnetst.ex. omavse
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flytta utomlands med förälder och barnets efternamn bören om
ändras.

När kan beslut fattas med stöd 8 kap. barnlagenett av

Ett beslut enligt 8 kap. barnlagen kan fattas i familjemål antingen på
ansökan eller på domstolens initiativ eller på ansökan ieget en en
fristående enligt barnlagen.process

Vem kan ansöka beslut enligt 8 kap. barnlagenettom

Ansökan samtliga beslut enligt 8 kap. barnlagen kan görasom av
barnets föräldrar dvs. såväl modern fadern och dessaoavsettsom om

ogifta eller gifta, förmyndare för barnet, den harär beslutettsom om
boende till sin förmån med avseende på barnet, den person som
erhållit tillåtelse från domstolen barnet. När barn anhållersamt ett om
tillåtelse ansöka beslut enligt 8 kap. barnlagen kan dom-att ettom
stolen medge tillåtelse endast den övertygad barnet harär attom om
tillräcklig mognad för framställa ansökan. Bakom barns ansökanatt ett

beslut enligt kap.8 barnlagen finns ofta förälder självettom en som
inte har till rättshjälp vilket emellertid barnet har. En ansökan frånrätt

barn i allmänhet inte till barnets bästa. Det förekommerett anses vara
endast begränsat antal ansökningar från barn.ett

Förälders till information barneträtt om

förälder med föräldraansvarEn har, barnet bor tillsammansäven om
med den föräldern,andra till information barnet från myndig-rätt om
heter och institutioner. Om dessa lämna information kanvägrar att ut
den förälder information få domstolsbeslut tillvägras rättettsom om
information. Med föräldraansvar följer till information, ochrätten utan
föräldraansvar finns inte någon till information.rätt

Äktenskapsskillnad och separation

Båda föräldrarna efterhar äktenskapsskillnad och separation underen
förutsättning föräldraansvaret fortsattgemensamt föräldraan-att var

för sina barn, vilket innebär föräldrarnas skyldigheterattsvar
barnet kvarstår.gentemot

målsättningEn i skilsmässolagen Matrimonial Causes Act 1973 är
skydda varje inblandat barn. Skilsmässolagens filosofi, såvittatt avser

barn, minimal inblandning från Föräldrar harärparternas staten.
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primärt för sina barn och skyldighet ingå överens-attansvar en egna
kommelser vid skilsmässa inblandning domstolen än närutan annatav

verkligen behövs.det
äktenskapsskillnadsmål domaren föräldrarnasI prövar överens-ett

beträffande barnen forkommelse the Statement of Arrangements
åtföljer ansökan äktenskapsskillnad.Children Om överens-som om
tillfredsställande fastställerkommelsen domaren den. I fallär annat

besluta ytterligare utredning, besluta vård-kan domaren om om en
nadsutredning welfare eller besluta eller bådareport att parteren

inför Slutlig äktenskapsskillnad beviljasskall företräda honom. inte om
åtgärder förhållande tilldomaren finner ytterligare skall vidtas iatt

föräldrar inte kan komma barnet skall bobarnet. När överens om vem
kontakt med förälder eller någon och dessahos eller om en annan om

medling måste ansökanfrågor inte kan lösas göras ettgenom en om
kan också, yrkande,beslut enligt 8 kap. barnlagen. Domstolen utan

för barnet fattabeslut enligt 8 kap. barnlagen det bättrefatta är attom
inte så.beslut göraän attett

efter äktenskapsskillnadförälder kan förlora föräldraansvaretEn en
såsom detföreligger några särskilda omständigheterendast det attom

förekommit våld i hemmet barnet.har mot

Várdnadsutredning

vårdnadsutredningkan domstolen beslutaEnligt kap. barnlagen7 om
nödvändig med hänsyn till barnetssådanWelfare report ärom en

beslutas domaren efter samråd medVårdnadsutredningenbästa. enav
Welfare Officer probationWelfare Officer. En CourtCourt är en

iungefär tjänsteman vid Frivårdsmyndighetenofficer motsvarar en
har till uppgift bl.a. övervakaSverige egentligen att personersom

bistårövervakning eller samhällstjänstdömts till men somsom
och medling.med bl.a. vårdnadsutredningar Domsto-domstolen även

skall sikte på. Utredningenspecificera vad utredningenlen kan ta
Welfare Officer.utförs i allmänhet Courtav en

medlingsorganisation bör domare innandet finns lokalOm enen
det lämpligtvårdnadsutredninghan beslutar överväga äromom en

så fallet, skallvidare medling nedan. Ommed medling se är ettom
medling skall försökas med i beslutet utredning.beslut tasatt om

får utfört denna inte utföra vårdnadsut-Misslyckas medlingen den som
redningen.

boendeBeslut om

Även beslut boende till förmån fördomstolen fattar ett enomom
båda föräldrarna föräldraansvaret, vilket innebärförälder behåller att
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inte hos harden förälder barnet bor delta i besluträtt att t.ex.som om
utbildning, boende, religiös uppfostran och medicinsk behandling. En
tvist mellan föräldrar har föräldraansvar måste lösasgemensamtsom

ansökan enligt 8 kap. barnlagen beslut i speciellettomgenom en en
Ävenfråga förbjudande beslut. föräldrarna hareller gemensamtom -

de ensidigt kan också delegeraföräldraansvar kan ochagera ansvar
till barnvakt eller lärare.t.ex. en

boende till förmån för eller båda föräldrarnabeslutEtt om en som
ha effekt föräldrarnahar föräldraansvar upphör lever till-att om

månader.under period änom mer sexsamman en

Kontakt med barnet

kontakt med barnetdet vid skilsmässa tvist kan denNär ären om
förälder barnet inte bor hos ansöka beslut kontakt.ettsom om om

barnlagen fick förälder i sådant fall ansöka beslutFöre ett ettomen
vårdnad. Barnlagen betonar det fortsatta behovet delat för-om av

och kontakt med barnet efter skilsmässa det möjligtäldraansvar, gör
beslut kontakt kan lämna till föräldrarnaEttutövaatt ansvaret. attom

de praktiska i några fall kan domstolenordna arrangemangen, men
specifik och i beslutet definiera frekvensen dvs. tid, varaktig-vara mer

och för kontakt.het plats

frågorhandlägger enligt barnlagenDomstolar som

finns inte någon särskild familjedomstol i England. FainiljemålDet
barnlagen handläggs i första instans i family proceedingsenligt courts

vilket del Magistrates Courts handlägger familjefrå-denär av som-
i lokal civilmålsdomstol eller i the Familycounty courtsgor -,

civilmålsdomstol.Division familjeavdelningen the High Courtav

Medling

England och Wales finns det inte någon föreskrift medlingI om
motsvarande i lagstiftningen. de fall medling förekommerI är
deltagandet frivilligt och medling sker oftast sedan äktenskapsskill-

inletts. Medling kan utföras Welfare Officers,nadsprocessen Courtav
till medlingsorganisationer anslutna tillanknutna domstolen,ärsom av
Mediation eller medlare anslutna till FamilyNational Family NFM

Mediatior s Association FMA.
år ochförsta lokala medlingsverksamheten etablerades 1978Den ut-

beträffandelösa tvister boende ochvecklades för umgängeatt om
Welfaremedling kom från domare eller CourtInitiativet tillbarn.
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Officer vid domstolen där tvisten vårdnad och handlades.umgängeom
År 1985 genomfördes på uppdrag Justitieministeriet omfattandeav en
undersökning kostnaderna för effektivitetenoch olika med-av av
lingsprogram mediation schemes. Undersökningen utfördes theav
Conciliation Project Unit CPU vid Universitetet i Newcastle Upon
Tyne. Resultatet undersökningen, publicerades år 1989,av som
bekräftade medling effektivt medel reduceraär tvisteratt ett att samt

öka föräldrars välbefinnande och tillfredsställelse med träffadeatt
överenskommelser. Fördelarna med medling befanns i allmänhet vara

i de fall medlingen ägde utanför domstolensstörre rum ram.

Domstolsbaserad Court Welfare Oøicer medling

Medling inom domstolens utförs Court Welfare Officers.ram av
medlingDenna ha vissa nackdelar, bl.a. därför dettyp attav anses

redan pågår mellan makarna medlingen sker pånärprocessen
domstolens initiativ. Det kan dessutom finnas konflikt mellan denen
roll Court Welfare Officer har det gäller å sidan utföranär atten ena
vårdnadsutredning och ä andra sidan hjälpa nå överens-att paret att
kommelser. omständigheten den sköterDen medlingen Courtatt som -
Welfare Officer officerprobation se vårdnadsutredning ovanär-

inte så lyckad. Som tidigare fär inte Courtnämntsanses samme
Welfare Officer utfört medling verkställa vårdnadsutredningsom en
vilket medför problem utanför de större orterna.

Medling Welfare Officer kostnadsfri.Court ärgenom en

National Family Mediation

del den fainiljemedling utanför domstolens erbjudsEn stor av som ram
i England och Wales utförs lokala medlingsorganisationer ärav som

till oberoende paraplyorganisationanslutna NFM. Detta är en vars
förmålsättning tillhandahålla medling hög kvalitetär att av par som

vid skilsmässa och dåinte kan komma separation eller särskiltöverens
beträffande frågor med avseende barnen. Lokala medlingsorgani-
sationer till endast de uppfyller vissa kravansluts NFM be-om
träffande bl.a. organisation och kunskap.

flesta lokala medlingsorganisationer drivs med stöd bidragDe av
från lokala myndigheter och från probation office, från donationer i
Newcastle bidrag från National Children fond och bidrag från
rättshjälpen legal aid. Ibland vissa avgifter Staten lämnar ingatas ut.
bidrag till medlingsverksamhet.

handskas huvudsakligen med konflikter rörande barn.NFM
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Family Mediators Association

möjliggöra förFMA har målsättning över-att attsom par genom egna
skilsmässa.enskommelser lösa tvister före, under och efter FMAen

med med utbildning och handledning ackredite-verkar ett system samt
sina medlare. Medlare måste advokater, socialarbetarering av vara

med liknande kvalificerad utbildning. Ackredite-eller andra personer
följd utbildning ochfordrar fem års relevant erfarenhetring enav

Alla medlareperiod handledd praktik. i FMA de äroavsett omav
utföraeller inte utbildade för "comprehensive"advokater är att

omtvistadevilken täcker alla områden kan dvs.medling varasom
Medlingen utförsfamiljens hem och finansiella frågor.barnen, av en

förmed medlare. Enligt företrädareadvokat tillsammans en annan
träffar% fallen till föräldrarnaleder medlingen i 75FMA attav

anlitar medlingöverenskommelse.någon form De som genomav
saknar möjlighet fåoftast från medelklassenFMA är attpersoner som

pundför medling i London 90rättshjälp. Kostnaden år 1995 är ca- -
London mellan 145kr timme. Advokatkostnaden i1 050ca ärper -

makar får inte300 kr timme. Klienter200 pund, 1 700 2ca per --
timmarsgenomsnittsskilsmässa innebär 10 15advokat. Enha samma -

arbete.

medlingAllmänt om

uppgår till cirkaEngland och Walesäktenskapsskillnader iAntalet
Medlingfinns det barn under 16 år.år och i 2/3 dessa170 000 per av

och 14 000 inomfall 000 utanför domstolensker i 20 000 6ca
ogifta sammanboendeStatistik saknas beträffandedomstolens ram.

med barn.
giftakommer till medlingmajoriteten föräldrarDen ärstora som

engelsktalande, frånflesta vita,fåtal ogifta kommer. Deendast ärett
offered by middle"Mediation middle class thingmedelklassen. a

går dockclass Utvecklingenmiddle persons".class mottowomen
befolkningen söker för medling.tvärsnittstörreatt ett av

medlingenför medlare.inte några standardregler HurfinnsDet
vid fyratill plats. Ofta pågår medlingenutförs varierar från plats tre -

visstillbaka, ofta sedanoch sedan erbjuds kommatillfällen paret att en
får inte föras vidareframkommer under medlingtid förflutit. Vad som

domstolen.till
ombud förintemedverkat i medling kanadvokatEn agera somsom

makarna/föräldrarnaEngland får inte bådaföräldrarna. Inågon av
där föräldrarnaproblem i de falladvokat. Detta äranlita är ettsamma

går tillföräldernsådant fall händer det denIöverens. attett enena
överenskommelsen.med denne diskuteraadvokat för att
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Hearing

vårdnads- ochpå handläggningensynpunkterinhämtaFör att um-av
för biläggandetsamarbetssamtalets betydelseframför alltgängestvister,

hearing denVårdnadstvistutredningenanordnadedessa tvister, enav
Stockholm.1994 ioktober20

Elfver-Lind-socialsekreteraren EvahearingenNärvarande vid var
Hanzon-Reinstedt,Maudsocialsekreterarenkommun,Värmdöström,

tingsrätt,Hedvall, Karlskronalagmannen HansBotkyrka kommun,
Staffan Hillström,advokatenUmeå tingsrätt,Heimer,Hanslagmannen

Östersund, kansli, advo-BarnombudsmannensHolst,kand. Torajur.
socialkonsulenten AnetteStockholm,Insulander-Lindh,katen Lotta

Lübeck,KarinfamiljerâdgivarenGöteborg,LänsstyrelsenLarsson,
Reinholdsson,AnitasocialsekreterarenMora,Familjerådgivningen

barnpsykia-tingsrätt,Sjökvist, FaluHanslagmannenBorås kommun,
fil. dr.Linköping,UniversitetssjukhusetSvedin,Carl-Görantern

Åkersberga,Öberg,Åkersberga,Öberg, fil. dr. GunnarBente
Öberg, byrâdirek-kommunBotkyrkaKerstinsocialsekreteraren samt

Äkennan, VårdnadstvistutredningenSocialstyrelsen. FrånIngridtören
Sjösten.Bishop och Matsnärvarande Karinvar

utgick fråndiskussionenefterföljandeoch deninläggDeltagarnas tre
åtskilliga andraframfördesfrågeställningar. Därutövergivnai förväg
framfördes vidde synpunktersammanfattningsynpunkter. En somav
Vårdnadstvist-anknytning tillellerhar direktoch närahearingen som

följande.redovisas i detuppdragutredningens

praktiska och legalavårdnadstvister;Handläggningen av

svårigheter

hanteringtillfredsställandeimedgerLagstiftningen stort aven
umgängestvister.vårdnads- och

grunda deunderlagfå tillräckligtför tingsrätternasvårtDet attär att
besluteninterimistiskadeviktigtbesluten på. Detinterimistiska är att

till denmed hänsynmöjligtriktigamaterielltblir så storasom
drarvårdnads- ellerbeslut har umgängesprocessenbetydelse dessa om
till-förtillräckligamåste fåSocialtjänstentiden. attresurserut

interimistiska besluten. Endeinförupplysningarhandahålla arman
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svårighet för tingsrätterna få kunskapär vad barnen vill. Oftaatt om
kommer barnens åsikter fram för Det viktigt domstolenär fårsent. att

vad barnen vill redan inför det interimistiska beslutet.veta

Det borde möjligt för domstolen vidäven vårdnadattvara gemensam
kunna besluta barnet skall bo och Detumgänge. ärom var om
psykologiskt viktigt för föräldrar ha kvar vårdnaden. Om för-att
äldrarna inte kan få domstolens hjälp med bestämma barnetatt var
skall bo eller måsteumgänge tvist vårdnaden harutan taom en om
lagstiftaren motarbetat målsättningen så många föräldrar möj-att som
ligt skall behålla den vårdnaden efter separationgemensamma en
mellan föräldrarna. Det inte ovanligt föräldrarnaär vill domsto-att att
len skall frågor boende ochavgöra för de sedan skallumgänge attom
kunna ha vårdnad.gemensam

Samarbetssamtalets plats och betydelse i vårdnads- och

Skallumgängesprocessen. samarbetssamtal frivilligtvara
eller skall obligatorisktdet och iskall det så fallvara vara

förutsättning för erhålla rättshjälp eller för rättenatt atten
väcka talan vid domstol vårdnad och umgängeom

Ordningen med samarbetssamtal mycket bra. Den har lettär till att
föräldrarna i utsträckning kommerstörre i frågor vårdnadöverens om
och umgänge.

kanDet finnas anledning samarbetssamtaletövervägaatt att ett nyttge
och tänkbara vårdnadssamtal, medlingssamtalär ochnamn namn

föräldrasamtal. Det med hänvisning till samtalet gällerattsenare
föräldrarollen. Föräldrar missuppfattar innebörden i begreppet
samarbetssamtal och det till för få demär leva till-tror att att att

igen syftet i själva verketnär få till stånd samarbeteär attsammans ett
sikte på barnet.tarsom

Samarbetssarntalen fungerar bra inom familjerådgivningen.även
Familjerådgivarnas erfarenhet och kunskap arbeta med relationsbe-att
handling bra grund förär samtalen. Familjerådgivningen uppfattasen
inte myndighet föräldrarna kan avhända sig sitt för-som en som
äldraansvar på.

föräldrarDe inte kan lösa sina tvister samarbetssamtalsom genom
borde kunna få hjälp någon form sakkunnig närrmd medav av
barnpsykologisk kunskap, social kunskap, relationskunskap, juridisk
kunskap och ekonomisk kunskap. Nämnden skulle kunna arbeta med

sluta avtal bör ha rättskraft i den finländska modellen.att som som
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vårdnadenöverenskommelsetillinte kommaföräldrarnaKan omen
domstol.bör tvisten avgörasoch umgänge av

för-rådandekonserverabeslut hotarinterimistiskaEftersom att
det blirsamarbetssamtal innanståndfå tilldet viktigthållanden är att

beslut.sådantaktuellt med ett

till ståndde kommamåsteskall fungerasamarbetssamtalenFör att
Samarbetssarntalendomstol.inleds ihelst innantidigt och processen

genomförtdåligtprofessionellt eftersomgenomförasmåste ett
alls.ingetsamarbetssamtal änär sämre

samarbetssamtal skallbeträffande fråganråddeDelade meningar om
i hearingendeltagarnaNågraobligatoriska.ellerfrivilliga avvara

förutsättningobligatoriska ochsamarbetssamtal bordeansåg enatt vara
betonade viktenandramedandomstoltalan vid attväckaför få avatt

frivilliga.samarbetssamtalen är

samarbetssamtalförordnagårdet inteförhållandetDet attatt om
löstföreslogs göradomstolanhängiggjorts i atttalan harförrän genom

domstols-tillsamarbetssamtalförprocessuella ettförordnanden om
ärende i tingsrätt.

s.k.deninförandelagstiftning, t.ex.ändradBehov avav

modellenfinländska

erbjuderDenmycket intressant. storamodellenjinlänska ärDen
regleraavtalsvisföräldrarför överensär attmöjligheter omsom
social-Eftersomochskall bo umgänge.barnetvårdnaden samt var

borde defaderskapsfastställelserbl.a.handlagtlängesedannämnderna
påbyggerochvårdnadavtal umgängefastställakunna även somom

underhålls-tilloch dessutomöverenskommelser attföräldrarnas se
smidigterbjudermodellenfinländskasamtidigt. Den ettfrågan löses -

skulleDettaavtalingångna umgänget.ändraenkeltoch sätt att om
med sinakontaktväxlande behovpå barnsmed tankebra avvara

lagstiftningfinländskEnligtbarneteftersom växeralltföräldrar upp. -
inomföräldrarmellanuppgiftsfördelningdomstol beslutakan om

hjälpakanordningsådanvårdnaden. Endenför gemensammaramen
undvikas. Denskallbråkföri börjanstödbehöverföräldrar attsom

besluti umgängemöjliggörlagstiftningen ävenfinländska att ett om
kaninteföräldrarhjälperföreskrifter. Detdetaljeradelämna som

flexibelttillframkommaförlängningen ettikomma överens att
måltvistigamodellen börfinländskaInförs den omumgänge. -

viktigtocksådådomstol. Det är attoch avgörasvårdnad umgänge av
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tillse kommunerna har tillräckligaatt för klara denattresurser av nya
roll det innebär.

När det gäller överflyttande vårdnad kant.ex. enligt gällandeav man
svensk lag, är överens, dettaparterna göraom genom en gemensam
ansökan till domstolen. Då fråganavgörs på handlingarna och det är
ungefär fastställa avtal domstolenatt även harett skyldighetsom om

inhämta upplysningar.att

Det borde obligatoriskt med vårdnad även närvara gemensam
föräldrarna inte gifta. Gemensamär vårdnad barnet fårgör att en
starkare anknytning till båda föräldrarna och belyser på bättre sättett
föräldraansvaret. En konstruktion skulle kunna alla föräldrarattvara
har föräldraansvar. Kan föräldrarnaett sedan inte vid separationen
komma i frågoröverens barnet så får lägga till saker och tingom man
i stället för ifrån dvs. vårdnaden för kunnaatt ta förordnaatt om
umgänge.

Även den förälder inte vårdnadshavareär borde ha till insynrättsom
i sitt barns förhållanden i skola och barnomsorg eller påt.ex. andra
ställen där barnet befinner sig.

Övriga synpunkter

Reglerna med barn i föräldrabalkenumgänge borde formuleras påom
så detsätt tydligare framgårett att förumgänge barnet.är rättatt en

Det nödvändigtär med flexibilitetstörre det gällernär umgänges--
rättsbesluten, framför allt hänsynmed till barnens ålder och tilltaget

barnets behov växlar allt efter det bliratt äldre. När det gällersom
så föräldrarättenumgängesrätt är mycket stark i dag och det är

tveksamt barnets bästa främst i beslutensätts umgängesrätt.om om
Det finns barn det domstolenär hartror begränsatattsom som-

ochumgänget det inte tillåtet träffaär denatt andra föräldernatt mer
vad domstolensän avgörande medger.

Terminologin i föräldrabalken skapar rättvisetänkande detett när
gäller föräldrarna inte till barnens bästa.är råderDet missupp-som en
fattning vad begreppet vårdnad ofta används uttrycketom gemensam -
delad vårdnad innebär. Många innebörden barnenär skalltror att att-
bo vecka i hos föräldrarna.tageten

Olösta bodelningsjrågor har negativ påverkan på tvisteren om
vårdnad och Rättshjälpumgänge. för bodelningsförrättare bör
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intesnabbt så föräldrarnabodelningen kan lösasåterinföras så attatt
ochbarnblandabehöver pengar.samman

avgörande frågorför å sidanolika domstolarmedSystemet omavena
olämpligt.verkställighetsidanoch å andra ärochvårdnad umgänge

domstoli allmänförena beslutmöjligti dagredanDet ettär att om
skullemöjligheten utvidgasdenmed vite. Omellervårdnad umgänge

undvikas.rättegångar kunnadubbla

utgångspunktmedbörumgängesutredningarnaoch görasVårdnads-
sikte påutredningenmedanutreds föräldrarnaOftafrån barnen. tar

ellerinte till barnsomfattning.begränsad Deti ärendastbarnet
självklartinteabsurdum. Detinutredas ärbästa attföräldrars att -

lika lämpliga;fall föräldrarnaskall i de ärvârdnadsutredningar göras
barn-vissa falloch ivârdnadsutredningar ävenfalli många görs

restriktivitet hosfinnsi onödan. Detutredningarpsykiatriska enen-
fåroch ivârdnadsutredningarförordnadomstolar parternadel att om

mål barnetskommerdomstolen. mångainför Ibevisningstället föra
målet.för in iföräldrarnabevisningdenfram endastvilja somgenom

i domstolen.framvilja kommerbarnetsdärför tillsesmåsteDet att
beträffanderiktlinjertydligatillräckligtsällanDomstolarna ger-

längeför hurfinns tidsgränserbra detvârdnadsutredningar. Det är att
vårdnads- elleriförberedelsenVidhålla på.utredning får enen -

behovetfrågandomstolenaktualiserarumgängestvist av enom
utredningenfördomstolen hareftersomvårdnadsutredning attansvar

innehållavårdnadsutredning börmöjligt. Enfullständigsåblir som -
ellerskall beslutadomstolenhurrekommendationantingen omen -

vilkaanalyslika braframstårfall föräldrarnai dekanske avensom -
för barnet. Närinnebärabeslutsalternativ kanolikakonsekvenser en

bero påbeslutsförslag kan detinnehåller någotvårdnadsutredning inte
uppföljningstanken,kvarförsöker hasocialförvaltningenfrånatt man

föräldrarna.framdeleslättare mötadetdvs. är attatt

vårdnads- ochibarnenföljaharSocialtjänsten attett um-uppansvar
kontaktfortsatterbjudasmåsteFöräldrarnagängeskonflikterna. en

dykerproblemåterkommerså de närsocialtjänstenmed att upp.nya
träffadeföljer föräldrarnauppföljning överens-någon formSker av

kommelser bättre.

domstoltalan ifår väckaföräldrarrimligtofta detHur är att om
ochvårdnad umgänge.

vilken sekretesstydliggöraochklaranödvändigtDet är utatt -
skallfamiljerådgivningssekretessellersocialtjänstsekretess som-

socialförvaltningenssamarbetssamtal inomvidtillämpas ram.
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tingsrättsdomareIntervjuer med

Handens tingsrätt,vidmed domareintervjuerutförtharUtredningen
Umeåtingsrätt,Norrköpingstingsrätt,Malmötingsrätt,Haparanda

Örebro harpå frågornaSkriftligatingsrätt. avgettsochtingsrätt svar
Följandeoch 4.3avdelningarnatingsrätt,vid Göteborgsdomareav

inledandesammanställts efterharFrågornabesvarats.frågor har en
Halmstads tingsrätt.vidmed domareintervju

densamarbetssamtal sedan lförordnatsdetmål harmångaI hur om
kraftträdde ilagändringendå1991mars

betydelsenågonsamarbetssamtalenHar

möjlighetensedanökatansökningar attantaletHar gemensamma
samarbetssamtal infördesförordna om

samarbetssamtalbeslutetutformasHur om

tillsamarbetssamtal in-förordnandevidsig tingsrättenställerHur om
vårdnadsyrkandenterimistiska

samarbetssamtal lettefterunderhållsbidragfråganlösesHur somom
umgängeochvårdnadfrågaöverenskommelse itill om

tvistföreliggerdetvårdnadsutredning näralltiddetFörordnas enom
reglernuvarandetillämpashurvårdnadsutredningarpåSynpunkter -

vårdnads-iställningstagandeinnehålla någotvårdnadsutredningenBör
utredningenutförtden/demfrågan från som

bedrivande HurvårdnadsutredningarnasförriktlinjernågraLämnas
riktlinjerfall dessai såutformas

fråninfordraskanupplysningarpå deställasbörkravVilka som
beslutinterimistisktinförsocialnämnden ett

bestå i devårdnadendenlåtamöjlighetenUtnyttjas att gemensamma
sådantsigintevårdnaden motsätteryrkat ettfall den part som

betydelsenågonbestämmelsenarrangemang Har
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Avgörs tvistiga mål vårdnad och/eller nämndumgängeom utan

Vad skulle konsekvenserna bli den finländska modellen införsom
Hur bör frågan underhållsbidrag lösas den finländska modellenom om
införs

Bör samarbetssamtal obligatoriskt före stämning Hur skallvara
frågan samarbetssamtal lösas i de fall ansökan blirom en gemensam
tvistig

förutsättningBör för allmän rättshjälp i mål vårdnad ochen om
umgänge samarbetssamtal genomförsattvara

detBör obligatoriskt med vårdnadvara gemensam

det finnasBör möjlighet för domstolen förordna barnetatt om vem
skall bo hos och umgängesrätt vidäven vårdnadom gemensam
oavsett denna obligatorisk eller inteårom

målBör vårdnad och anförtrosumgänge endast erfarnaom mer
domare Ar det önskvärt med motsvarande ordning det gällernären
advokater

Har praxis, såvitt utgången, i mål vårdnad och umgängeavser om
förändrats efter den 1 1991 dvs. fr.o.m. den tidpunkt då möjlig-mars
heten för domstolen förordna samarbetssamtal infördesatt om
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Intervjuer med advokater

Utredningen har utfört intervjuer med advokater vid Allmänna
advokatbyrån i Haparanda, Allmänna advokatbyrån i Norrköping,

ÖrebroAllmänna advokatbyrån i Malmö, Allmänna advokatbyrån i
och Advokatbyrån Bastling Isaksson i Handen med advokater-samt

Örebro,Margareta Arvidsson, Edelberg, Norrköping,Agnetana
Marianne Idengren, Norrköping, Mari Ann Johansson, Umeå, Olle

ochJäger, Umeå Annika Nilsson, Kalix. Följande frågor har
besvarats. Frågorna ha sammanställts efter inledande intervjuer med
advokaterna Louise Ekstrand, Falkenberg och Birgitta Segenmark-

Halmstad jur.Jansson, kand. Otto Hallgren, Halmstad.samt

upplevs samarbetssamtalen Vilken effektHur har de Har de någon
betydelse

antaletHar ansökningar ökat sedan möjligheten attgemensamma
förordna samarbetssamtal infördesom

vilken omfattning förekommerI samarbetssamtal domstolens för-utan
ordnande Vad blir resultatet dessaav

På vilket stadium bör samarbetssamtalen komma till stånd

Tar Du advokaten initiativ till samarbetssamtal

Vilken funktion fyller vårdnadsutredningarna Yrkar Du alltid på
vårdnadsutredning vårdnaden tvistigärom

Vilka bör ställas på dekrav upplysningar kan infordras frånsom
socialnärrmden inför interimistiskt beslutett

Påverkar frågor underhållsbidrag/bodelning föräldrarnas vilja attom
träffa överenskommelser i frågor vårdnad och umgängeom

Vad skulle konsekvenserna bli den finländska modellen införsom
Hur bör frågan underhällsbidrag lösas den finländska modellenom om
införs FörsäkringskassansBör roll förändras och i så fall hur

det obligatoriskt med vårdnadBör vara gemensam
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finnasBör det möjlighet för domstolen förordna barnetatten om vem
skall bo hos och vid vårdnadumgängesrätt ävenom gemensam
oavsett denna obligatorisk eller inteärom

Bör sainarbetssamtal obligatoriskt före stämning skallHurvara
frågan samarbetssamtal lösas i de fall ansökan blirom gemensamen
tvistig

förutsättning för allmän rättshjålp i mål vårdnadBör ochen om
samarbetssamtal genomförsumgänge attvara

vårdnadsutredningen innehålla något ställningstagande i vårdnads-Bör
från den/dem utförtfrågan utredningensom

anförtrosmål vårdnad och endast erfarnaBör umgängeom mer
det önskvärt med ordning gällerdomare Ar motsvarande detnären

juristeradvokater/biträdande
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Intervjuer med handläggare samarbetssamtalav

utförtUtredningen har intervjuer med handläggare och chefer vid
Farniljerättsenheten i Haninge kommun, Farniljerättsgruppen i Malmö

Familjerättsenheten kommun,kommun, i Norrköpings Familjerätts-
ÖrebroUmeå Stadsservicekontorets familjeenheti kommun, igruppen

kommun Farniljerådgivningen och Socialförvaltningen i Kalixsamt
Följande frågor har besvarats. Frågorna harkommun. sammanställts

efter intervju handläggare vidinledande med Familjerättsenhetenen
i Halmstads kommun.

Vilken organisation finns för verkställa domstolens förordnandeatt om
samarbetssamtal vårdnadsutredningarresp.

utför samarbetssamtal vårdnadsutred-Har de tjänstemän som resp.
särskild utbildning för dettaningar någon

Är tjänstemän utför sarnarbetssamtal och vårdnads-det samma som
utredningar

samarbetssamtal erbjudits föräldrar före den 1 1991 Om såHar mars
fallet, hur länge och i vilken omfattningär

samarbetssamtal har utförts på grund domstolsmångaHur av
lyckatsförordnande Hur många har

sarnarbetssamtal utförts fr.o.m. den 1991många har lHur utanmars
lyckatsförordnande från domstol många harnågot Hur

sammanträffanden Undergår samarbetssarntalen till Hur mångaHur
Används någon särskildpågår varje sarnarbetssamtalhur lång tid

vid samtalenmetodik

samarbetssamtalenmed barnet/barnen vid BörSker någon kontakt
omfattning för närvarandedetta ske i någon änannan

under samarbetssamtalenVilken sekretess tillämpas

de handläggandesamarbetssamtalen föräldrarnaupplevsHur resp.av
tjänstemännen
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Vilka kontakter förekommer med domstolen Hur redovisas sam-
arbetssamtalen till domstolen

Påverkas vårdnadsutredningen det förekommit samarbetssamtalom
tidigare

Går det arbete för utföra vårdnadsutredning änatt ettmer en
samarbetssamtal

Vad skulle införandet den finländska modellen innebära förav
socialförvaltningens arbete socialförvaltningenBör få tvistigaavgöra
frågor vårdnad och umgängeom

Bör det obligatoriskt med vårdnadvara gemensam

det finnas möjlighetBör för domstolen förordna barnetatten om vem
skall bo hos och vid vårdnadumgängesrätt ävenom gemensam
oavsett denna obligatorisk eller inteärom

detBör obligatoriskt med samarbetssamtalvara

vårdnadsutredningenBör innehålla något ställningstagande i vårdnads-
frågan från den/dem utfört utredningen skallHur i så fall ettsom
sådant utformas,ställningstagande förslag till beslut ellert.ex. ettsom

konsekvens-analysen
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Deltagande organisationer vid möte

i Norrköping den 7 november 1994

Föreningen Barns till föräldrar2rätt

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige ROKS
,

Mullvadamas Riksorganisation

Sveriges Mansjourers Riksorganisation

Föreningen Söndagsförälder i Malmö

UmgängesrättsFöräldrarnasRiksförening, UFR
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SOCIALSTYRELSEN
Barn ocøhFamiljeenheten
Ingrid Akerman

utvärderingEn av

SAMARBETSSAMTAL 1993

RÄTTIGHETERFN:S KONVENTION OM BARNETS

ARTIKEL 9 3p.

Konventionsstaterna skall respektera för det barnrätten som
skilt från den eller bådaär föräldrarna regelbundetattena

upprätthålla personligt förhållande till och direkt kontaktett
med båda föräldrarna, då det strider barnetsutom mot
bästa.

ARTIKEL 18

Konventionsstaterna skall sitt bästa för säkerställagöra att
principen båda föräldrarna har föratt gemensamt ansvar
barnets uppfostran och utveckling.

Föräldrar eller, förekommandei fall, vårdnadshavare har
hu vudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets
bästa skall för dem komma i främsta rummet.
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Inledning
1
l
lför utvärderasärskild utredning tillsattes år 1993 1991 årsEn att

föräldrabalkens regler vårdnad och Vårdnads-reform umgänge,omav
Utvärderingen skall enligt direktiventvistutredningen Ju 1993:13. i

satsningen samarbetssamtal harinriktas frågan hursärskilt
handläggningen vårdnads- och umgängestvister. Förinverkat på av

uppdrag samråd medändamål fick Socialstyrelsen idetta attett
samarbetssamtalen. Frågeställ-utvärderingutredningen göra en av

reglernade mål har uppnåttsningen närär sattessom upp omom
1991, dvs. har samarbets-samarbetssamtal infördes den 1 mars

vårdnads- och umgängestvistersamtalen blivit det instrument lösaatt
hoppades.lagstiftarensom

värderings-kartläggningsdel ochskall besvarasFrågan engenom en i
skall bl.a. följande:analysdel. Kartläggningenoch ge svar

vad råd och stöd enligtsamtal skilja påOlika årtyper somav-
samarbetssamtal i den meningoch vadsocialtjänstlagen ärsom

socialtjänstlagen.isom avses
samtalen.i organisationen liggerVar-

samtalsledarna.och handledning harVilken utbildning-
gäller samarbetssamtal.Farniljerådgivningens roll detVad närär-

leder tillför samarbetssamtalskall kostnadernaanalysdelenI som
vårdnadstvistenmed kostnader föröverenskommelse jämföras om

vårdnadsutredning.domstol efter genomfördvidavgörs

tillvägagångssättMetod och

påstatistiskt urval 79på enkät tillUtredningen baseras etten
kommuner.

har aktualiseratsredovisas i enkätensamarbetssamtalAlla som
finns bilaga.Enkätfrâgornaunder år 1993. som

uppräknats till nationellstatistisk bearbetningharResultatet genom
statistisk metod Kerstin Westergren.bilaganivå. Se avom

samhällsekonomisktbedömts sesamarbetssamtalenVidare har
perspektiv"samhällsekonomisktsamarbetssamtalbilaga ett avur

Stojan Zavisic.
gjorts med sju ochintervjuundersökning har också mänEn sex
efter remiss från domstol.i samarbetssamtalalla gåttkvinnor som

mi;
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Sammanfattning

Bakgrund

Socialtjänsten började använda samarbetssamtal metod lösaattsom en
vårdnads- och umgängestvister i början 1970-talet. Metoden visadeav
sig lyckosam och utvärdering gjord Socialstyrelsen år 1986en av
visade samarbetssamtal förekom i drygt 75 Sverigesatt procent av
kommuner och bra metod hålla vårdnads- och umgängestvis-attvar en

från domstol. Studien visade också samtalen samhällsekono-ten att var
miskt lönsamma. Den 1 1991 infördes följdenligt i Föräldrabal-mars

Socialtjänstlagenken och ändring innebar föräldraratten som som
tvistade vårdnad eller skulle erbjudas samarbetssamtalumgängeom
under sakkunnig ledning och kommunen skyldig till-att attvar
handahålla dessa.

omfattningSamarbetssamtalens

denna samarbetssamtal år 1993 visar detI sigrapport attsom avser
omfattningen samarbetssamtalen har ökat, i den meningen såattav

alla kommuner bedriver samarbetssamtal med föräldrargott som som
har vårdnads- eller umgängestvist. Antalet samarbetssamtal haren mer

fördubblats sedan âr 1986. innebär familjerDet antalet medän att om
barn år 1993 inte skiljer sig anmärkningsvärt från detsom separerar

familjer med barnantal separerade år 1990 26 000 uppskattassom
fjärde familj har kontakt socialtjänsten imed sambandnästanatt var

med skilsmässa eller separation.
Antalet samarbetssamtal invånare skiljer sig mellan kommuner-per

Samarbetssamtalen dubbelt så vanliga i de små mindreär änna.
000 inv. och medelstora kommunerna 30 000 inv.30 mer än

jämfört med storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.
samarbetssamtal alltså förebyggande arbete når många.är ett som

Föräldrar aldrig skulle kontakt med socialtjänsten görtasom annars
det de i samband med behöver råd och informationseparation ellernär
har tvist barnenomen

remisssamarbetssamtal före

Under år 1993 genomfördes totalt i hela riket 6 600 samarbetssamtal.
Knappt 85 samtliga samarbetssamtal innan tvistenägerprocent av rum
har aktualiserats i domstol. Antal samarbetssamtal invånare är treper
gånger så vanliga i de små och medelstora kommunerna jämfört med

15-05599
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storstäderna. förDet det föräldrarna självaär kontaktmesta tarsom
socialtjänsten.med

80 föräldrarnaNästan har efter genomgånget samarbets-procent av
samtal kommit till överenskommelse barnen. Det ären gemensam om
vanligast föräldrarna går mellan 3 samtal och5 de flestaatt sam--
arbetssamtal har avslutats inom månader.4

tredjedel föräldrarnaDrygt har efter eller två samtal.enats etten av
Bland dessa Samarbetssamtal finns troligen okänt antal dokumente-ett
rade samtal där föräldrarna sig till socialtjänsten i första handvänt för

få information, råd och stöd i samband med separation, förinteatt en
de vårdnaden.äratt oense om

Samarbetssamtal efter remiss

Under år 1993 remitterades 100 Samarbetssamtal från1 domstol.ca
innebär drygtDet 15 det totala antalet Samarbetssamtalatt procent av

Årremissärenden. 1986 aktualiserades ungefär 30är procent av sam-
arbetssarntalen remiss. Minskningen mellan åren 1986 ochgenom

andelen1993 Samarbetssamtal remitterats från domstol kanav som
bl.a. visa på benägenhet föräldrarnahos kontaktstörre medatt taen
socialtjänsten innan de aktualiserar tvisten i domstol.

remissärendena kommer drygtI 50 föräldrarna tillprocent av en
överenskommelse. Ca 60 föräldrarna har då gått i mindreprocent av

samtal. Tiden fram föräldrarnas5 till enande något längre iän är
dessa ärenden i ärenden där föräldrarna själva kontakt.än tar

tredjedel föräldrarnaEn domstol remitterats tillav som av sam-
arbetssamtal har tidigare på initiativ gått i Samarbetssamtal.eget

hälften föräldrarnaKnappt remitterats från domstol gårav som
tillbaka till domstolen på grund de inte kunnat flestaDeattav enas.

gåtthar då i samtal under tid understiger de 4 månaderen som som
rekommenderas ärende kan ligga vilande i domstol.att ett

Utbildning och kompetens

När föräldrarna begäran eller via remiss kommer tillav egen
Samarbetssamtal träffar de i de flesta kommuner alltid två kvinnliga
samtalsledare.

Så samtliga samtalsledare socionomer eller har likvärdigärgott som
utbildning. Två tredjedelar kommunerna sarntalsledarnaattav uppger
fått kortare vidareutbildning i samarbetssamtalsmetodik.en

40 kommunernaI finns samtalsledare harnästan procent av som en
längre vidareutbildning elleri socialt behandlingsarbete familjete-t.ex.
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utbildning helt eller delvis bekostadrapiutbildning. Denna är av
samtalsledarna själva.

kommuner år 1993utvärderingen år 1986 har flerJämfört med
utbildning. Två tredjedelar kommunernamed adekvatsamtalsledare av

handledning. Detsamtalsledarna har kontinuerlig äratt enuppger
erbjöddå knappt hälften kommunernasedan år 1986ökning av

handledning.samtalsledarna
samarbetssamtalen. Samtalsledarnatals isällan tillkommerBarnen

samarbets-isamtalat med barnen 15träffat ochhar procent avca
Metoder för huruppmärksammas.något börsamtalen. Detta är som

till tals börfå möjlighet kommainformeras ochskallbarnen att
utvecklas.

hembesök.samarbetssamtal sällanI görs
flerflexiblare arbetssätt. Därharsmå kommunerna görsDe ett

oftare med barnen.och talarhembesök man

Familjerådgivningen resursen-

möjlighet begäratill lagen haskall enligt förarbetenaFöräldrarna att
70familjerådgivningssekretess. Isamarbetssamtal med procent avca

samarbetssamtal med social-familjerna enbarterbjudskommunerna
kandekommunerna15tjänstsekretess. Drygt attprocent anserav

familjerådgivningssekretess. Isamarbetssamtal medgenomföra
förekommerkommunaliseringfamiljerådgivningenssamband med att

dennasamordnats medi några kommuner harsamarbetssamtalen
möjligheterna anordnasådan organisation ökarverksamhet. En att

familjerådgivningssekretess.samarbetssamtal med
träffar föräldrarnavårdnadsutredningarnadrygt 35I procent av

Mångai samarbetssamtalen.de hadehandläggare somsamma
dettade mindre, har i enkätenframför alltkommuner, uppgett ettsom

problem.

Väntetider

hälften kommuner-acceptabla.väntetider I nästanKommunernas är av
för få tid förhögst 2 veckorföräldrarnabehöver vänta attna
får de 2 3tredjedel kommunernasamarbetssamtal. I väntaen av -

frånsamarbetssamtal remitterasVäntetiden något längreveckor. är när
domstol.
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Separationer i flerkulturella familjer

I 12 samarbetssamtalen har eller båda föräldrarnaprocentca av en en
kulturell tillhörighet.annan

Separationerna i flerkulturella familjer ökar i andra familjer.änmer
Forskning visar också barnen i dessa familjer måratt sämre av

Överföräldrarnas separation andra barn. hälftenän kommunernaav
har inte haft några samarbetssamtal med föräldrar med olika kulturellt

ursprung.
Troligtvis borde samarbetssamtal med dessa familjer fleravara om

de skulle kontakt med socialtjänsten i utsträckningta samma som
andra familjer. Många kommuner har de har svårigheteruppgett att

anordna samarbetssamtal med flerkulturella familjer. Samtalsledar-att
tycker de saknar kunskap och metoder.attna

Uppföljning

Undersökningen har visat den dokumentation kommunerna haratt ger
möjlighet följa samarbetssamtalen på kort sikt, dvs. hur mångaatt upp
enanden har omedelbart efter avslutat samarbetssamtal. Effektenman

samarbetssamtalen läng sikt det bara några enstaka kommunerärav
har uppfattning Några kommuner med hög enandekvotsom en om.

arbetar aktivt med följa ärendena, och detta viktigatt upp ser som en
del arbetet borde utvecklas ytterligare.av som

Samhällsekonomisk analys

framgåranalysen samarbetssamtal klartAv samhällsekonomisktäratt
på kort sikt. Då enbartlönsamma hänsyn till kvantifierbara effektertas

direkt kan värderas i kronor och innebär varje remissärendeörensom
slutar i föräldrarna vinst på 20 000 kronorattsom enas en ca genom

domstolsförhandling undviks. fastaI 1993 års priser detta beloppäratt
000 kronor högre jämfört med5 vad Riksrevisionsverket ochca

Socialstyrelsen redovisat i liknande studie för samarbetssamtal efteren
remiss för år 1986.

Utöver de kvantitativa effekterna tillkommer antal kvalitati-även ett
effekter. Exempelvis påverkas barns och föräldrars hälsa vidva

separationen Vår bedömning hänsyn till deär ävenatt tasom
kvalitativa och andra icke kvantifierbara effekter, ökar den samhälls-
ekonomiska lönsamheten ytterligare.

Räkneexemplet för samarbetssamtal aktualiseras före domstols-som
förfarande visar det finns goda besparingsmöjligheter för kommu-att

Skillnader i kommunernas resursinsatser och besparingar berornerna.
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då samtalsledarnade fallarbetsmetod används. lvilkenbl.a. på som
också effektivaredeblir samtalen dyrare,två och två ärarbetar om

oklart.föräldrarnaleder fram tillflera fall äridvs. att enas

föräldrarnaVad säger

intressedelta i intervjuernaintresse störstFöräldrarnas stort,att var
bearbetabehovverkade ha uppdämtvisade attett avsompapporna

skilsmässan.det gälldeupplevelsersina när
positivsamarbetssamtalintervjuade ansågMajoriteten de vara enav

förändras tillsamarbetssamtalen kundeflera tyckteåtgärd, även attom
bättre.det

få igenomlyckatshade de flestaintervjuade kvinnornaBland de
kvinnorvissanegativavårdnaden. Dendet gälldekravsina när syn

stärkt dem isamtalsledarna intehandladesamtalenhade attom
eller begränsavårdnadfå enskilduppfattningderas att mannens

med barnen.umgänge
brautmynnade i någonsamtalenansåg inteFlera männen attav

vårdnad bordeGemensameller deras barn.sig för demlösning vare
samtalsledare iförutgångspunktsjälvklarfleraenligt vara en

Ändå sarnarbets-ansåg majoritetenfall. männennormala attav
dialog medfått i gångvida dehjälpt, så tillalltsamtalen atttrots en

samtal.dessaskulle lyckatsintenågotf.d. fru,sin utansom
Önskemål samarbetssamtalenfå delta iskullebarnenattom

endastdockhadekvinnorna. Dettaochbåde frånframkom männen
frågatenbartsamtalsledarnadå hadefall, ochenstakai någraskett

och ålder.derasbarnen nanmom
på vilkenkundeföräldrarnaintervjuadedeEndast svaraen av

under samtalen.sekretess använtssom

Slutdiskussion

förebyggande åtgärdutvecklats tillharsamarbetssamtalen somen
separation, och därsamband medföräldrar imångautnyttjas enav

förekommer.ochvårdnadtvist umgängeom
initiativ kommerpåsamarbetssamtalgår iallra flestaDe egetsom

innebärDettabarnen.överenskommelsetill attfram omgemensamen
samarbetar ochföräldrarmed gemensamtbarn fårfler tarattomvara

visarstatistikSCB:sbor ihop.de inte längreför dem även omansvar
hos.de inte borförälderdenkontakt meddag harfler barn i somatt

föräldrar inser barnensfleralltresultatdelviskanDet attett avvara
ideltagandeFöräldrarnasseparation.efterbådadembehov enav
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samarbetssamtalen har förhoppningsvis spelat roll dettaien samman-
hang.

Samarbetssamtalen ojämnt fördelade landetär och det deöver är
små och medelstora kommunerna har flest samarbetssamtal i för-som
hållande till antalet invånare. Tillgänglighet uppenbarligen viktigär en
faktor för nå föräldrarna. Det blir viktig utmaning föratt storstä-en
derna nå till föräldrar med information samarbetssamtal iatt ut om
den utsträckning lyckas dei mindre och medelstorasom man
kommunerna. de mindreI kommunerna oftare hembesök ochgör man

talar i utsträckning med barnen.störreman
samarbetssamtal samhällsekonomiskt mycket lönsamma.är Varje

remissärende slutar i föräldrarna innebär vinst påattsom enas en ca
20 000 kronor domstolsförhandling undviks.attgenom

Ökat antal samarbetssamtal aktualiseras föräldrarna självasom av
kan goda besparingsmöjligheter för kommunerna. Tendensen attge
föräldrarna själva i högre utsträckning begär hjälp i samband med
separationen, antalet ärenden kommergör in till domstolenatt som

Åminskar. andra sidan tycks samarbetssamtalen efter remiss ärsom
få i relation till totala antalet ärenden bli svårare, dvs. föräldrarna har

sinsemellan svårare konflikt. Skall i utsträckning kunnastörreen man
hjälpa dessa föräldrar måste kanske kompetensen hosöverman se
handläggarna. Familjerådgivningen har kompetens på behandlingsom

parrelationer skulle här kunnaav vara en resurs.
I de flesta samarbetssamtal föräldrarna två kvinnligamöter

samtalsledare. Om detta alltid till för samarbetssamtaletsär gagn
kvalitet och resultat okänt. Det därför viktigt reda påär är taatt om
det nödvändigt i så utsträckning två samtalsledare.är Enatt stor vara

viktig fråga hur skall få fler manliga samtalsledare iärannan man
samarbetssamtalen.

Socialtjänstsekretessen den allmänt förekommande i samarbets-är
samtalen. Familjerådgivningssekretess få kommuner de kananser
uppfylla kraven för. det gällerNär sekretessen det organisation ochär
kommunstorlek valet, inte föräldrarnas önskemål. De störrestyrsom
kommunerna kan på grund flerde anställda på familjerättenärattav
byta handläggare mellan samarbetssamtal och vårdnadsutredning.
Detta svårare i de mindre kommunerna. Drygt 40 allaär procent av
vårdnadsutredningar haft föräldrarna igörs av samma personer som
samarbetssamtal.

inte med iBarnen samarbetssamtalen, vilket bör upppmärksam-är
med tanke på propositionen Om barns komma till talsrätt attmas -

1994/95prop. :224. Barnen skall enligt denna ha uttrycka sinarätt att
åsikter frågori dem personligen, vårdnad ochrör t.ex.som som
umgänge.

familjerSeparationer i där eller båda föräldrarna har ett annaten
kulturellt ökar. Många arbetar med samarbetssamtalursprung som
tycker detta problem efterlyseroch kunskap denär ett mer om
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troligaDet ärfamiljer attproblematik dessaspeciella representerar.
därefter remisssamarbetssamtaliöverrepresenteraddenna ärgrupp

domstol.itvisten har fortsattinteföräldrarna enats utan
föräldrarnatredjedelframkommerremissärenden attI avengruppen

ärendendomstol. Dessatillde kommerinnansamarbetssamtalgått i
till"tvingas"föräldrarintetillsärskilt förföljasborde attatt seupp

förlängningsådanEnliten.chansen ärsamarbetssamtal där att enas
föräldrarnasmitt iovisshetförlängd tidbarnetförinnebär aven

konflikt.
idagsiktpå längre görseffektersamarbetssamtaletsUtvärdering av

behöverför dettaMetoderkommuner.enstakanågraiendast
utvecklas.
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ÅRSAMARBETSSAMTAL 1993

ENKÄTREDOVISNING AV
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Familjeförändringar genomgångstatistisken

årtiondenaoch familjebildningen har underFamiljen senaste genom-
vanligt leva tillsammansförändringar. I dag det likagått är attstora

gift. Hälften alla barn föds igifta attutan att somsom vara avvara
Årföräldrar. 1990 bodde 67 allafödda ogiftaSverige är procent avav

föräldrar.tillsammans med sina ursprungligabarn
familjeförhållanden år 1990publikation "BarnensSCB:sI om

under 1990meddelande 9401 framkommerStatistiskt sm att var
separerade.år med föräldrarna Det000 barn 0 18 är46 att enom-

Ökar separationernafrån år 1986.uppgång med även17 procent
alla42omfattning så kommerfortsättningsvis i procent avsamma

medårdag innan de fyller 18barn föds i attatt vara omsom
föräldrarna separerar.

bl.a. beroendeföräldrar skallbarnensRisken för äratt separera av
bor med sinasambo. barnengifta eller Förföräldrarna är somom

minst. Ungefärföräldrar riskenvarandra giftaursprungliga med är
bådamed sinabor tillsammansrisk löper barndubbel så stor som

samboföräldrar.
ellermedombildade familjer dvs.bor ibarnFör styvmammasom

upplevde000 barnytterligare högre. Ca 27risken attärstyvpappa
1991; 23 000 barnbildade familj årensamstående förälderderas cany

med3 000 barnfamiljen ochin i denföljde med sin canyamamma
sin pappa.

medbo tillsammansblir alltmerdelottMännens när attseparerar
har den dagligadet allt fler barninnebärbarn. barnenandras För att

med blirmedan kontaktenkontakten med pappanmanmammas nya
utbytbara. Judagenskan fråga sigmindre. ärMan yngrepapporom

fler gånger under"pappa"risken de byterbarnet desto större ärär att
sin uppväxt.

kommer frånföräldrarnadär eller bådaInvandrarbarn dvs. en
svenska barnriskallmäntland Sverige löper änstörreän settannat

föräldrarderasatt separerar.
Bl.a.föräldrarnatidigareBarnen än närär separerar. enyngre

år visade 48Malmö 1991,på socialförvaltningen iundersökning att
innanhadesambo föddesdem barnetnär separeratprocent varav som

år.barnet 2var
med bådatilldär föräldrarna har har umgängerättBarn separerat

de inteden förälderkontakt medhar i dagsina föräldrar. Barn mer
Ulf-undersökningSCB:sVälfärdsbulletinen 1995. Enligtmed 2:bor

föräldern varjeandraträffa dendet blivit vanligareår 1990 har att
Bland barnår 1984.undersökningvid motsvarandevecka detän var

andraträffar denandelenålder hari 10 12 års ävenär somsom -
motsvarande harPåökat påtagligt. sättveckaföräldern varannan
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inte har någon kontakt alls med den andra föräldernandelen barn som
från till 16 Orsaken till de inte harminskat 28 procent procent. att

kontakt i lite hälften fallen föräldern dödnågon än ärär attmer av
okänd.eller fadern är

gjort undersökning omfattar alla domar/beslutSCB har som somen
vid rikets tingsrätter under âr 1992. Liknandeberör vårdnad barnav

tidigare gjorts åren 1983 och 1989. Av dennaundersökning har
vårdnad har fördubblats sedan lag-framgår änatt gemensam mer

föräldrarna har vårdnad.ändringen år 1983. 81 procent gemensamav
barnen huvudsakligen hos sinbodde 91Trots detta procent mammaav

sin Motsvarande siffra år 1983endast 9 hosoch procent varpappa.
hos fadern.modern och 1585 hos procentprocent

också finns regionala skillnaderundersökningen framgår detAv att
fadern vårdnaden,benägenhet tilldömavad gäller domstols näratt

med tvist vårdnad.varandra i sambandföräldrarna stän1rner om

samarbetssamtalVad är ett

1995definition samarbetssamtalSocialstyrelsens av

strukturerade samtal med föräldrar iSamarbetssamtal är som
hur de skall lösaefter separation oenigasamband med eller är om

med samtaletoch Syftetkring vårdnad ärfrågor umgänge. att
barnet.överenskommelser kring Dennaföräldrarnahjälpa göraatt

eventuellatill barnets behov ochskall hänsynöverenskommelse ta
halämplig ocksåskall den formönskemål. iBarnet är ensom

komma till tals.möjlighet självatt
samarbets-välja de villskall ha möjlighetFöräldrarna attatt om

ellerfamiljerådgivningssekretessgenomföras medsamtalen skall
socialtjänstsekretess.

erfarenhet ochför uppgiften adekvatSamtalsledarna skall ha en
kontinuerlig handledning.ochutbildning

Historik

utbildadeinspirerade och1970-talet började socialtjänstenbörjanI av
Öberg försöka hjälpaoch Gunnarbl.a. familjeterapeuterna Bente attav

efter separatio-förhållandenför barnensföräldrar självaatt ta ansvar
på myndigheter och domstolar.beslutetoch inte skjuta övernen

hjälpaför utveckla metoderBakgrunden till det intresset att attstora
separationerna ökatinte baraföräldrar utanattvarsom separerar

skilsmässobarnensuppmärksammatframför allt ochatt merman mer
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situation, och vikten undvika barnen förlorar kontakten medatt attav
någon föräldrarna i samband med separationen.av

Senare forskning har visat barn i allmänhet klarar föräldrarsatt av
separation de mår dåligt i sambandäven med skilsmässan. Detom
viktiga för barnen föräldrarna inte tvistarär dem fortsätteratt utanom

finnas kvar och framgårDet ocksåatt tar ett gemensamt attansvar.
barn ofta dåligt informerade vad händer föräldrarnaär närom som

lämnadeDe dra sina slutsatserär och har dåattseparerar. egna en
benägenhet på sig och skuld för det sker.att ta ansvar som

År 1979 publicerade Socialstyrelsen vårdnadsutred-rapporten om
ningar "Mamma, eller båda". Den visade attpappa gemensamma
samtal med föräldrarna under utredningen förekom i de flesta deav
undersökta kommunerna.

Samarbetssamtal metod i separationsarbetet började bli ettsom
begrepp och har diskuterats vid olika tillfällen.

ÖbergBente och Gurmar har i olika publikationer definierat
vårdnadsstriden tecken på ofullständig skilsmässa ochettsom en
inordnar den därmed bland de mänskliga livskriserna. Detta terapeu-
tiska de mestadels definierar samarbetssamtalgörsynsätt att som en
kristerapi. betonade samarbetssamtalDe bör sigröraatt ett om
korttidsterapier med konfliktlösande inslag.

I betänkandet Barnets SOU 1979:63 behandlasrätt vikten attav
utveckla samtal med föräldrar leds två erfarnaärsom av vuxna som
i relationsbehandling och har särskilda kunskaper barnav vuxna om

barns Målet föroch behov. samtalen skall nå sådana samför-attvara
ståndslösningar i fråga barnen, samtliga inblandadeom som gagnar
parter.

RådI Socialstyrelsens Allmänna 1985:2 definieras samarbets-ett
samtal som

samtal syftar till skall nå överenskommelseett att parternasom en-
och bättre kunna samarbeta barnen,om

samtal där föräldrarna frivilligt deltar i samtalen,ett-
samtal klart strukturerat,ärett som-
syftet med samtalen och villkoren för dem bl.a. rörandeatt-

sekretess klargörs för föräldrarna innan arbete påbörjas, samt
tydlig markering eventuell utredning inleds.görs näratt en en-

1986 genomfördes familjerådgivningenprojekt inom Stock-ett
holms Socialförvaltning. I detta projekt definierades Samarbetssamtal

som
samtal organiserat och målinriktat,ärett som-

deltagarna dels föräldrar efter skilsmässa eller separationär som-
befinner sig i konflikt beträffande vårdnad och/elleröppenen
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och i vilken eller båda vill ändra påumgänge existerandeen
överenskommelse/beslut vårdnad och/eller delsumgänge,om
samtalsledare med professionell kompetens för uppgiften,

samtal omfattas de sekretessbestämmelser gällerett som av som-
för familjerådgivning, samt

samtal har till syfte uppnå överenskommelse mellanett attsom en-
föräldrarna, överenskommelse idär möjligaste mån garantieren

för barnensskapas behov och rättigheter blir tillgodosedda ochatt
respekterade.

Socialstyrelsen redovisarI 1988:17 definieras samarbetssamtal som
har till syftesamtal arbeta fram lösningar på den tvistett attsom-

råder, ochsom
och lösa konflikter till barnens ochsättett vuxet moget att-

föräldrarnas bästa.
samarbetssamtal inte enbart fråga bli eniga ocksåär att utan attom
lära sig förhandla och träffa överenskommelser

I 1990/9l:8 definieras samarbetssamtaletprop. som
samtal där föräldrarna under sakkunnig ledning försökerett-

framsig till på vårdnads- ochresonera en gemensam syn
umgängesfrågorna. Målet för samtalen föräldrarna nåär att att
samförståndslösningar. detta syfte inte uppnåsMen kanäven om
kan föräldrarna få förståelse församtalen varandrasstörregenom
synpunkter och lära sig hantera sina konflikter på såsättett som
lite möjligt går barnen.överutsom

måste i något skede komma med i samtalen.Barnen

definitionerAv detta axplock framgår samarbetssamtalen frånattav
ha varit terapeutiskt familjesamtal där föräldrarna får hjälp medatt ett
bearbeta sin konflikt, och på så lära sig samarbeta kringsättatt att

barnen, utvecklats till bli strukturerat samtal där föräldrarna läratt ett
träffasig förhandla och överenskommelser kring barnen.att

Tidigare uppföljning samarbetssamtalenav

Socialstyrelsen gjorde år 1986 utvärdering samarbetssamtalen påen av
uppdrag regeringen. enkät till landets kommuner visadeEn attav
samarbetssamtal förekom drygt kommuner ochi 76 landetsprocent av

framgångsrik gjorde ocksådet verksamhet. RRVatt var en en
samhällsekonomisk samtalen visade de dennastudie attsomav ur

effektersynpunkt lönsamma, då hänsyn enbart tillävenär tas som
i kronor.direkt kan värderas
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Västerbotten och1992 iAktiv UppföljningSocialstyrelsensI
barnen vad"OenighetkartläggninggjordesNorrbottens Län omen -

handladei kommunersocialtjänsten 5Socialtjänsten hurgör av
de områdenSamarbetssamtalfamiljerättsliga frågor.olika ett avvar

skiljdekommunernaframgick de 5resultatetstuderades. Av attsom
I några kommu-och prioriteringar.arbetssättdet gälldesig när av

medarbetagenomarbetad metod ivälhade att sam-man ennerna
möjligt,tidigtfamiljerna såförsökte träffaarbetssamtal. Man som

Socialsekrete-advokat eller tingsrätt.kontakt medtagitinnan dehelst
handledning.kontinuerlig Iochfördjupningsutbildninghaderarna

gånger.föräldrarna l 2träffade socialsekreterarenkommunerandra -
verkade intemetod. Detbeskriva sinsvårthadeHandläggarna att

arbetadeSocialsekreterarensamarbetssarntalvadsjälvklart utanvar.
arbetadeoch honvidareutbildningmöjlighet tillellerhandledning

ensam.

familjerådgivningeninomSamarbetssamtal

kanfamiljerâdgivningensSamarbetssamtal inom ses som enram
begreppetvidarearbetsuppgift inom detavgränsadochspecifik

familjeråd-hälftentill har knappt"separationsarbete". Fram avnu
medanseparationsamband medsökt hjälp iklientergivningens en

sin relation.bevarasökt hjälp förövriga har att
och lösaföräldrasamarbeteetableraföräldrarhjälpaAtt attettatt

alltid varitharsamband med separationenbarnen ifrågor kring en
familjerådgivningen.uppgift förviktig

Är familjeråd-frånuppgifterSocialstyrelsen insamlade1994
enkätSamarbetssamtal. Enmedarbeterörande derasgivningsbyrâerna

35.besvaradestill 46 byråerskickades ut avsom
dessaSamarbetssamtal. Avmedarbetarsvaradebyråer31 att man

remittera-Samarbetssamtalmedarbetarbyråersvarade 6 ävenatt man
domstol.frånde

sarnarbetssamtalmedi arbetetbyråerna21 attuppger manav
övrigtsig fråndelar skiljertill vissametodikanvänder somen

strukturera-oftastSamarbetssamtalenerådgivningsarbete.familj är mer
föräldrarollen, föräldra-fokuseratbegränsat ochde. Arbetet är mer
parrelationen ingår baramedArbeteoch barnets bästa.relationenbarn

skallföräldrasamarbetenödvändig förutsträckningi den är attsom
fungera.

referensramartill teoretiskahänvisarfall byråernadeI uppger man
metodutveck-familjerådgivningsfrån Stockholms stadsdels rapporten

ochteorierTjerslandsOddpsykoterapeut Arnedelslingsprojekt,
framför allt "mekkling".metoder, om
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Resultat enkätundersökningenav

Antal ärenden

Antalet samarbetssamtal genomfördes under år 1993 totalt isom var
hela riket 6 600. Det ökning med det dubbla frånär änca en mer
utvärderingen år 1986.

Om antalet familjer under år 1993 inte skiljer sigsom separerar
anmärkningsvärt mycket från det antal familjer separerade årsom
1990 uppskattas fjärde familj hade kontakt mednästanatt var
socialtjänsten i samband med skilsmässa eller separation. Skillnaden

mellan kommunerna med hänsyn till antal sarnarbets-är stor tagen
samtal/ invånare. Samarbetssamtalen dubbelt så vanliga i de små ochär
medelstora kommunerna jämfört med storstäderna.Troligtvis kan detta
förklaras med närhet till service. Informationsspridning underlättas.

förebyggandeSamarbetssamtal arbeta och det därförär sätt ärett att
önskvärt föräldrarna kontakt med socialtjänsten så tidigtatt tar som
möjligt helst innan kontakt tagits med advokater och tingsrätt.
Undersökningen har därför skilt på samtal aktualiserats innansom
föräldrarna tagit kontakt med domstol och samarbetssamtal som
aktualiserats remiss från domstol.genom

Värderingen Samarbetssamtalen har lyckats eller inte harav om
gjorts utifrån antal familjer efter genomgångetenats ettsom sam-
arbetssamtal. antal samarbetssamtal där föräldrarna avslutadDvs. vid
samtalsserie har fattat överenskommelse vårdnadenen gemensam om
och/eller dvs. tvisten barnen avblåst.umgänget ärom

undersökningen framgår också hur lång tid detta har tagit och hurI
många samtal familjen genomfört för nå fram till enande.att ettsom

önskvärt också kunde få reda på samarbets-Det vore om man om
samtalen har bestående effekt, dvs. föräldrarnas överenskommelseen
håller och de fortsätter samarbeta situationer uppståräven när nya
kring barnen. kontrollgrupp med föräldrar inte gått iEn som sam-
arbetssamtal i samband med separation borde finnas jämförelse-som
objekt. enkäten ingick frågor uppföljning tid,I överom men svars-
frekvensen på dessa liten och följaktligen bortfallet stort.var var

utvärderingUppföljning och samarbetssamtalen tid kommeröverav
behandlas under avsnitt.att eget
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domstolsförfarandeSamarbetssamtal före

samarbetssamtalFördelning av

frånRemiss

ll
Före
domstol

%83

dvs. 85samarbetssamtal,5 400domstol aktualiserasFöre caca
aktualiseras innansamarbetssamtaltotala antaletdetprocent av

domstol.kontakt medföräldrarna tar
socialtjänstenspå analyserarfråga fåcentral närEn att svar man

nått tilltillgänglig serviceinformationarbeteförebyggande är utom
gäller samarbets-med. deti kontakt Närvill kommade grupper man

kontakt ochpåredadet därför viktigtsamtalen är taratt ta vem som
detta sker.samtalet ochbegär när

aktualise-eller båda föräldrarnadet någonenkätenEnligt är somav
med familjerätten.själva kontaktsamtalen taattgenomrar

närförebyggande arbetesamarbetssamtalvisarDetta är utettatt som
och socialsekreterarefamiljerättentill många. Detta trots att som

organiseradekommunersamarbetssamtal i de allra flesta ärbedriver
socialtjänsten.den ordinarieinom

sigvilka sökerochföreställningarfinns mångaDet myter om som
gäller uppenbarligensamarbetssamtaldet gällertill socialtjänsten. När

socialtjänstenkontakt medaldrigFöräldrarinte dessa. tarannarssom
stödråd och ibarnen eller behöverhar tvistdetgör omom man en

mellan kommunernamed separation. Skillnaderna ärsamband stor om
gångersamarbetssamtal/invånare deantaletjämför är närmare treman

små och medelstorasamarbetssamtal iföräldrarna går iså vanligt att
orsakerna,troligentill servicekommuner. Närhet är atten av

med högkommunerunderlättas Iinformationsspridning annan.en
dettakunskapensamarbetssamtal sprids troligenkvalitet på om som
orsakernasäkertföräldrarna själva. Detpå ärringar vattnet en avav
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till i Falun går 60 deatt t.ex. under âr1procentca av som separerar
i samarbetssamtal.

Av de 5 400 samarbetssamtal aktualiseras före domstol lederca som
80 till överenskommelse mellan föräldrarna. Caprocent 80ca en

har då haft kontakt med socialtjänsten i 4 månaderprocent eller
mindre.

samarbetssamtal aktualiserade före domstolsförfarande

%Enades 22

Enades 78 %

Knappt 35 har gått i 1 2 samtal innan träffardeprocent överens-en-
kommelse hur de skall med barnen, 45 igöra 3 5procentom -

Övrigasamtal. går i samtal.5änmer
En viss osäkerhet finns i dessa siffror på grund bortfallet ärattav

ca 18 procent. Vissa kommuner dokumenterar inte resultatetstort av
samarbetssamtal före domstol. Bortfallet beror därför att man
enbart dokumenterat hur många familjer begärt samarbetssamtal,som

inte föräldrarna nått överenskommelse. mindreI kommu-men om en
med få samarbetssamtal kommer kanske ihåg detta ändå,ner man men

förekommer många samarbetssamtal det omöjligt överblickär att en
enandefrekvensen. Ett hinder föröver dokumentation uppgivitssom

arbetar under familjerådgivningssekretess.är En orsakatt man annan
kan betraktar samarbetssamtalen råd och stöd enligtattvara man som
socialtjänstlagen och de därför inte behöver dokumenteras. Seatt
vidare under avsnitt uppföljning.om

I uppdraget från Vårdnadstvistutredningen finns förhoppning atten
tydligt definiera vad råd och stöd i samband med separationer ärmer

och vad samarbetssamtal Denna fråga uppkom ocksåär. vid upp-
följningen samarbetssamtalen i Norrbotten och Västerbotten.av

finnsDet anledning fundera de samtalöver registre-att om som nu
samarbetssamtal och där föräldrarna efter 1 2 gångerenatsras som -

verkligen skall kallas samarbetssamtal. Troligtvis finns bland denna



Bilaga 13 2731995:79SOU

vårdnadenhar tvistegentligen inteföräldrarmånga omensomgrupp
för få råd ochtill familjerättensöker sigdeeller attumgänget utan

i behovFöräldrarnaställningstagande. ärstöd för attett gemensamt av
tvistar inteDenågon.med De är överens attprata omseparera.om

och vilkabarns behovkunskapde vill habarnen, omommermen
föreliggerDå det intevid separationen.gälleroch reglerlagar som

definition inteSocialstyrelsensenligtdessa samtaltvist bordenågon
före domstolaktualiserasde samtalsamarbetssamtal. Avkallas som

många dessasamtal. Hur2avslutade inom 134är procent avca -
värderastödsamtal går interådenbart ochbetraktas attkan somsom

material.befintligtutifrån
arbetedomstolföresamarbetssamtalvisar ärResultatet ettatt som

resursåtgång.med literesultatgottgett ett
tillangelägnaföräldrarockså mångavisar ärResultatet attatt se
debehövs tillsåseparation, ochvid närbästabarnens tar vara

finns.hjälpmöjligheter till som

remiss frånsamarbetssamtal efterResultat av

domstol

domstol vilketsamarbetssamtal frånremitterades 1001Sammanlagt ca
samarbetssamtalantaletdet totala ärdrygt 15innebär procentatt av

familjerättenmedkontaktsjälva tagithar då inteFöräldrarnaremisser.
År antalet1986barnen.medför få hjälp att sam-att varenas om

vilket800,efter remissgenomfördesarbetssamtal motsvararcasom
under år 1986.samarbetssamtalsamtligaungefär 30 procent av

totala antalettillförhållanderemisser iantaletMinskningen av
till familjerättenvänder sigfler familjerresultatärenden är attett av

ärendendedärfördomstol. Man kande går tillinnan anta att som
harföräldrarnasvårare Dvs.till domstolkommer är art. enav

möjlighetenförsvårarkonflikt,allvarligaresinsemellan att sesom
harenkätenseparationen. Isamband medioch bästabehovbarnets

föreligger medsvårigheterpå vilkafåttkommunerna somsvara
detyckerdeharMånga handläggaresamarbetssamtal. attattsvarat

svåraresamarbetssamtal i dag äntill ärremitterasärenden som
sexuellaoftare anklagelser övergrepp,förekommertidigare. Det om

bådaellerharremissärendenamångamisshandel, I enavm.m.
gjorts iintervjuerbakgrund. Dekulturellföräldrarna somannanen

harintervjuatsföräldrarockså devisarfördjupningsstudien att som
konflikter.allvarliga gemensamma

blivittycker dessaremissärendenaarbetar medde attTrots att som
tillkommaföräldrarnaändå 50lyckassvårare procent enavca

År någotmotsvarande siffra1986överenskommelse kring barnen. var
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högre, det då vanligare föräldrarna gick direkt tillmen attvar
domstolen denär separerade.

samarbetssamtal aktualiserade frånremiss domstolav

Vårdnads-
utredning
36 %

Övrigt 12 %

Enades 52 %

samarbetssamtalen efter remiss från domstol något längre tid detar än
där föräldrarna går på initiativ. Det behövs alltså flereget samtal för

komma fram till överenskommelse.att Drygt 20 remiss-en procent av
ärendena mindre Zmånader, knapptän 50tog 2 4 månaderprocent -
och 30 4 månader.änprocentca mer

I knappt 15 remissärendena enades föräldrarna efterprocent 1av -
2 samtal jämfört med 35 föräldrarna självanär kontaktprocent togca
med familjerätten. I knappt hälften samarbetssamtalen träffadesav en
överenskommelse efter 3 5 samtal och i drygt tredjedel efteren mer-

5 samtal.än
Av de samtal aktualiseras efter remiss har drygt tredjedelsom en av

föräldrarna på initiativ redan gått i samarbetssamtal. hareget De
avslutat dessa kunna och eller båda, föräldrarnautan att enas en av,
har lämnat in ansökan stämning. Domstolen har sedanen om
remitterat föräldrarna till samarbetssamtal. Hur enandefrekvensenstor

i dennaär oklart.är Motivationen i samarbetssamtalatt ärgrupp
troligtvis mindre hos dessa föräldrar redan misslyckats gång.som en
Många återvänder också till samtalsledare.samma

Det redovisade resultatet visar samarbetssamtaläven efter remissatt
från domstol resultat åtminstone i det kortagott perspektivet.ger
Resursâtgången för samarbetssamtalet litet i förhållandeär till en
rättslig process.



Bilaga 13 2751995:79SOU

inteföräldrarnaremiss därSamarbetssamtal efter enats

för långintevårdnadsprocessenviktigtskull det tarbarnens ärFör att
kandomstol ochiväckt talanföräldrarnaspeciellttid, när man

ständigtochakutföräldrarnamellan ärkonfliktenförutsätta att
föräldrarnalåterintesocialtjänstenviktigtdärförpågående. Det är att

nårföräldrarnafall då hoppetsamarbetssamtal i dekvar i att envara
därförförarbeten börEnligt lagensliten.överenskommelse är sam-

månader.4inomdomstol klarasfrånremitteratsarbetssamtal avsom
hälften cadomstol har knapptfrånremitteratsföräldrardeAv som

överenskom-har nättinteföräldrarnagrundpååterförts500 att enav
eftertillbakatredjedel remitteratshardessabarnen. Avmelse runt en

âterremitte-80sammanlagt harochmånader procentmindre 2än ca
Ärendet socialtjänstenpåaktuelltvarithar intemånader.4inomrats

ärendeförarbeteni lagensrekommenderats ettvad attlängre än som
domstol.vilande iliggabör

hardomstolentillåterförtsärendende70Drygt procent somav
vårdnads-med begäransocialnämndentilltillbakakommitsedan om

400cagick 35remissärendensamtliga procentdvs.utredning caav
vårdnadsutredning.till

ellerdomstolen,direkt iantingenärendena100 avgörsövrigaDe ca
tvistenföräldrarnanågonpå sätt,avslutas t.ex. uppannat gerett av

blandjustdettänkbart ärbarnet. Detfrån ärsig bort attoch drar
med någonkontaktenförlorarisklöperbarnen störstärendendessa att

troligtvisförälder, pappan.
0002knapptlandethelasocialnämnder överbegärdesTotalt av

1993.årunderumgängesutredningarvårdnads- och
aktualise-harumgängestvisterochseparationerocksåingårHär som

Stockholm någotharinvånareantaletförhållande till1993. Iförerats
landet.övrigaumgängesutredningar änochvårdnads-fler

Organisation

kommunensberoendeorganiserassamarbetssamtalen ärHur av
inordnade blandsamarbetssamtalenkommunerna ärdestorlek. I större

mindredefamiljerättsenhet. Iunderfamiljerättsärendenandra en
inomsocialsekreteraresamarbetssamtalenhandläggskommunerna av

socialaandramedarbetarocksåfamiljeomsorgenindivid och som
samarbeteisamarbetssamtalbedriverfå kommunerNågraärenden.

familjerâdgivning ellermed annan.
innebärDettafamiljerådgivningen.kommunaliserades19951Den

betydelseverksamhet störrefår dennadel kommuneritroligtvis att en
kommersamarbetssamtalenverksamhet atti kommunensför varavar

organiserade.
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Vilka arbetar med samarbetssamtal

Socialtjänsten har ofta i massmedia och den offentliga debatten
anklagats för kvinnovärld. De allraatt flesta arbetar inomvara en som
socialtjänsten kvinnor.är Farniljerätten ingetutgör undantag. En
debatt har de sista åren förts lämpligheten två kvinnligaattom av
samtalsledare genomför samtalen. Många män inteaccepterar en
situation där de är med kvinnor.treensam man

När samarbetssamtalen började användas i kommunerna, så började
också arbeta två samtalsledare tillsammans i samtalen. Möjligenman

Öberghar familjeterapeuterna Bente och Gunnar stått modell för detta
arbetssätt. Socialstyrelsens Allmänna råd 1985:2 Vårdnad ochom
umgänge" rekommenderar också skall två lederatt man vara som
samarbetssamtalet. "Två samtalsledare hör en",än " Samtalenmer
blir effektivare två arbetar tillsammans."när "Två samtalsledare kan
bättre sig in i föräldrarnassätta problematik förlora hel-utan att
hetsynen" några deär förts fram stöd för detta.argumentav som som
Dessa förutsätter de två samtalsledarnaargument att är attvana
samarbeta, de känner varandra och litar påatt varandra. Bente och

ÖbergGunnar poängterade också vikten ochattav vara en man en
kvinna.

Resultatet denna undersökning visar i hälftennästan allaattav av
kommuner träffar föräldrarna alltid två samtalsledare. I drygt 5

dessa arbetar alltid samtalsledare.procent I övriga kommunerav en
har ibland arbetar två samtalsledare.svarat att Vid analysman man av
resultatet framgår ibland innebär för detatt arbetat tvåatt mestaman
och två. Att arbeta hör till undantagen i dennaävenensam grupp.

Tabell I Fördelning kommuner efter arbetarav om man ensam
eller två tvåoch

Redovisningsgrupp Andel kommuner 95 % konfidens-
i % intervall

Arbetar 7,0 6,3ensam j;
Arbetar enbart två och två 47,9 11,9i
Arbetar ibland två och två 45,1 11,6i
Totalt 100,0

9,9 % bortfall

När samarbetssamtal leds två samtalsledare det i hälftenär näraav av
kommunerna aldrig och kvinna arbetar tillsammans. I 15man som ca

kommunerna arbetar alltidprocent man/kvinna. I de kommu-av man
ibland arbetar man/kvinna innebärsvarat detattner som man att man
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undantagenhör tilloch detkvinna/kvinna,arbetar attför det attmesta
förekommer.detMan/kvinnaarbeta attmen

två eftertvå fördeladeocharbetardärKommunerTabell 2 man
arbeta tillsammansbrukarochkvinna manom

konñdens-%95Andel kommunerRedovisningsgrupp
intervall%i

11,648,3 jkvinna ochAldrig man
9,615,5 iochAlltid kvinna man

10,536,2och -l-_kvinnaIbland man
100,0Totalt

% bortfall8,8

samarbetssamtalmeddelsarbetardärfamiljerâdgivningenI menman
Socialstyrel-enligtparrelationsbehandling arbetarmed en avmest man

familje-3/95 tvåMeddelandebladkartläggninggjordnyligen nrsen
ärendena.endast i 4râdgivare procent av

vidarbetsformerändradehurforskningingenfinnsDet sam-
förändrasenandenantaletresultatet, dvs.påverkararbetssamtal omom

arbetarförställetsamtalsledare itvâarbetar en.manomman
kvinnaocharbetarförarbetsforrnernagällerDetsamma manmanom

ellerarbetakvinna/kvinna. Attarbetarellertillsammans enmanom
betydelse församhällsekonomiska analysendeni stortvå har synssom

redautförligtviktigtdärför takostnader. Det är attkommunens mer
tillrelationstår isamtalsledaretvåarbetaförkostnadernapå attom

samarbets-resultatgodadetfråga sigkanresultatet. Man somom
arbetarutsträckningi störrebliri dagsamtalen sämre enom manger

motiveradeföräldrarnasamtal där ärexempelvis deisamtalsledare
svåraredeisocialtjänsten,medkontaktsjälva attoch mantar men

samtalsle-tvâfördelarutnyttjar deremissärendenaärendena somt.ex.
innebär.dare

framförtsofta männensamarbetssamtal attdebattendet iDå om
samtalsle-kvinnligavarit tvådetgrundpåunderlägesig ikänt attav

möjlighetmåste fåföräldrarna attviktigt poängtera,dare det attär att
samtalsledarekvinnligmedskall skesamtaletvilldebesluta att enom

två.eller
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Samtalsledarnas utbildning

Enligt SoL § 12 skall kommunen erbjuda samarbetssamtal undera
sakkunnig ledning.

Handläggare arbetar med familjerättsliga ärenden har oftasom en
lång erfarenhet från arbete inom socialtjänsten.De har själva valt att
söka sig till kunskapsfördjupning inom det familjerättsliga området.en
Att arbeta med familjerättsfrågor har blivit möjlighet för socialsek-en

till utveckling och fördjupning,reteraren en horisontell karriär,
återspeglar sig i utbildningsnivån samtalsledarna.som

Samtalsledarnas utbildning har delats i treupp grupper.

Gnmdutbildning. Socionomutbildning eller likvärdig akademisk
utbildning.

Nästan 100 samtalsledarna socionomerprocent är eller harav en
likvärdig akademisk utbildning.

2. Längre vidareutbildning, Socialhögskolans vidareutbildningt.ex.
i socialt behandlingsarbete, psykoterapiutbildning eller någon längre
familjeterapeutisk utbildning Szt Lukas, GSI Göteborgst.ex. sociala
institut.

Nära 40 kommunerna redovisar deprocent har samtalsledareattav
har längre vidareutbildning.som en

I Socialstyrelsens uppföljning år 1986 redovisade knappt 30 procent
kommunerna de hade samtalsledare medatt motsvarande vidareut-av

bildning. Bland familjerådgivarna har drygt 60 motsvarandeprocent
utbildning.

någraI kommuner bekostar arbetsgivaren delar denna utbildning,av
i andra står handläggaren för detta själv.

Det förekommer kommuner bekostat familjeterapiutbildningatt en
motsvarande det tidigare kallades för l-kompetens försom steg
samtliga samtalsledare.

Kortare utbildning i samarbetssamtalsmetodik. Dessa utbildningar
i allmänhetär bekostade arbetsgivaren. Ett exempel Svenskaärav

Kommunförbundets 3-dagars utbildning Med barnet i centrum som
är samtalsmodell utarbetad Gun Schlyter konsulten iärav som
familjerättsfrägor.

Ett exempel Odd Tjerslandär psykoterapeutannat från Norge. Han
har många kommuner underengagerats de åren förav attsenare
utbilda socialsekreterare i samarbetssamtalsmetodik mekkling.

Nästan två tredjedelar kommunerna samtalsledarnaattav uppger
genomgått någon kortare utbildning i samarbetssamtal.typ Dettaav

markant ökningär från år 1986.en
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på personalkommunernavisar resultatetSammantaget attsatsatatt
utbildning.ändamålsenligsamarbetssamtal skall hamedarbetarsom

möjlighetkommunernafamiljerådgivningenKommunaliseringen gerav
också ifamiljerådgivarnakompetenstill den representeraratt ta vara

farniljeråd-lagstiftningenförarbetena tillsamarbetssamtalen. I om
möjligheterfamiljerådgivningensdiskuteradesgivning att vara en

remissärendena. För-samarbetssamtalen,svårarei de t.ex.resurs
sinsemellankonflikterofta svåraärendenhar i dessaäldrarna som

Familjerådgivningensbarnen.överenskommelseförhindrar omen
komma tillskulle härparrelationermedarbetaikompetens att

användning.
utbildningbarabehövs intekompetensupprätthålla utanFör att

viss regel-medsamarbetssamtalpraktiseramöjlighetockså att en
ellerenbart harför små kommunersvårt ettbundenhet. Det är som

kompe-upprätthålla sådanårsamarbetssamtal undernågra ett att en
medlareskall fungerarekommenderas deI Norge att somtens. som

året.medlingartioha minstbör om

Handledning

och stödfår rådkontinuerligtsamtalsledarnainnebärHandledning att
innebärHandledningmetodmässigt.innehållsmässigt ocharbetetom

samarbetssamtalet.istuderamedfå hjälpockså attatt processen
ochkunskapsutvecklingtillmöjlighetocksåHandledning enger

självkännedom.
År samtalsledarnatredjedelar kommunernatvå1993 attavuppger

År samtalsle-hälftenknapptdetta till1986handledning.får avgavs
tredjedelochveckahandledningHälften hardarna. varenvarannan

vecka.tredje
förutbildningfall adekvatflestade allrahar iHandledarna

uppgiften.
i1993under århandledningharintekommunerDe uppgersom

med bytesambandihaft,defallnågra tar avatt pausmen en
handledare. Någraifåsvårigheterhareller dehandledare, tagatt
tillräcklig.de fårarbetsledningden ärkommuner attuppger

behovetutsträckningikommunernavisar störreResultatet att avser
skall ha adekvatsamarbetssamtalbedriverpersonaldenatt som

handledning.
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Hur går samtalen till

Hembesök

De allra flesta samarbetssamtalen sker på familjerätten eller socialkon-
Endast i 7toret. samarbetssamtalen 1993procent har gjortca av man

hembesök. I storstäderna i principgör aldrig hembesök mindreman
1än fallen. kommunerIprocent med mindre 30 000 invånareänav

hembesökgör i knappt l0 ärendena.man procent av

Samtal med barn

Skall barnen delta i samarbetssarntalet och skall detnär i så fall ske
Vem skall informera barnen samarbetssamtalen pågåratt Detta ärom
frågor många arbetar med samarbetssamtal ställer sig.som som
Forskningen barn och separationer entydig.är Barn dåligtärom
informerade föräldrarnas separation. De något på gång,ärom vet att

de inte vad. Föräldrarnavet barnen demen tror att änvet gör.mer
Föräldrarna också barnen mår bättretror barnen självaatt än säger att
de Wadsbygör. Linköping 1993.

I Socialstyrelsens Allmänna råd l985:2, 83 rekommenderas atts.
barnet skall få delta i samtalet först då föräldrarna börjat samarbeta
och kan föra konkreta diskussioner i tvistefrågan, redan i börjanmen

kontakten kan det bra samtalsledama träffar barnen ochav vara om
förklarar vad samarbetssamtal är.

Barn behöver avlastas för föräldrarnas skilsmässa. Detansvaret är
inte säkert föräldrarna klarar detta deatt självanär mitt inne iär sin
konflikt. Det därför viktigtär samtalsledaren förvissar sigatt attom
barnet vad på gång ochär de intevet har för detattsom ansvar som
sker.

Att informera barnen föräldrarna går i samarbetssamtalatt ärom att
dem hopp och kunskap föräldrarna för situatio-ge att tarom ansvar

nen.
I Propositionen Barns komma tillrätt tals prop. 1994/95:224att

föreslås socialnänmden tvist vårdnadatt när eller umgängeen om
skall talaavgörs med barnen. Inte för barnen skall hamna iatt en

valsituation, barnen skall få möjlighet informationmen atten ge om
sin situation. Barn mycket information sig själva barager oss om

tala hur de har det på dagis,att vilka de leker med,genom vilkaom
människor viktigaärsom osv.

I samarbetssamtalen finns mycket lite för barnenutrymme att
Årkomma till tals. 1993 träffade och samtalade samtalsledaren med

barnen i drygt 15 samarbetssamtalen. Iprocent storstäderna detärav
mycket ovanligt barnen kommer till tals i samarbetssamtalen,att 5ca
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medan det i de mindre och medelstora kommunernaprocent, är
vanligare mellan 2015 procent. Bortfallet har dessai frågor varit-

omkring 20 det visar ändå få barn får in-stort, procent, attmen
formation vad pågår. har litenDe eller ingen möjlighet fåattom som
tala hur de har det i samband föräldrarnasmed separationen. Enom
liten 9-årig flicka uttryckte sin förtvivlan föräldrarnas separationöver

just det allting på hela jorden". Vem med henneär pratarsom nu
det föräldrarna så sin förtvivlannär är överupptagnaom av egen

separationen de inte henne, och hon inte vill dem.att ser oroa
samtalsledarnaAtt talar med barnen viktigt också medär ut-

gångspunkt från föräldrarna blir informerade hur deras barnatt om
har det. Samtalsledare i dag har rutin alltid träffa barnen,attsom som
förmedlar föräldrarna blir informerade vad deras barnnäratt om
berättat, sin och sin rädsla för någon för-t.ex. attom oro, om av
äldrarna skall försvinna, så har föräldrarna kunnat lägga sina egna
konflikter sidan och i stället börja sitt barn och dessprata om
behov.

Sekretess

Enligt förarbetena till föräldrabalken skall, föräldrarna begär det,om
samarbetssamtal hållas med familjerådgivningssekretess.

sekretesslagenEnligt 7 kap. 4 § andra stycket innebär familjeråd-
givningssekretess varje uppgift lämnat i förtroendeatt som personen
eller har inhämtats i samband med rådgivning hemligär oavsettsom

det skulle till för den enskilde eller inte uppgiftenom vara men om
kommer samtalsledareEn bunden den sekretessärut. som av som
gäller för farniljerådgivning kan hellerinte lämna uppgifter tillut en

Verksamhetsgren inom socialtjänsten. Vad denna får kanvetaannan
alltså inte användas i kommande vårdnadsutredning. innebärDettaen

begär föräldrarna samarbetssamtalet skall hållas med familjeråd-att att
givningssekretess måste det organiserat på sådant detsättett attvara
skiljer frånsig övrig verksamhet inom familjerätten. T.ex. måste
sarntalsledarna bortkopplade från eventuella vårdnadsutredningar.vara
Handledning kan svår genomföra tillsammans med andraattvara
kollegor osv.

Familjerådgivningssekretess under samarbetssamtal kan därför vara
erbjudasvårt för vissa kommuner.att

Undersökningen visar i 70 kommunerna erbjudsöveratt procent av
familjerna samarbetssamtal med enbart socialtjänstsekretess. Drygt 15

Övrigaerbjuda familjerådgivningssekretess.de kanprocent attanser
inte frågan.tar upp

de 13 föräldrar intervjuats visste bara vilken sekretessAv som en
gällt under samtalen.som
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Jämfört med år så1986 har det antal kommuner erbjudersom
familjerâdgivningssekretess minskat något.

Det problemet det gäller sekretessen framför alltnär ärstora att
skilja samtalsledare och vårdnadsutredare åt. I undersökningen
framgår år 1993 gjordes drygt 35 vårdnadsutredningarnaatt procent av

de samtalsledare tidigare hade haft föräldrarna i samarbets-av som
samtal. Byte handläggare vanligare i storstäderna och deärav
medelstora kommunerna i de små kommunerna mindre 30 000än än
invånare.

debatten sekretessfråganI har ibland framförts föräldrarnaattom
skulle föredra ha samtalsledare och vårdnadsutredare. Iatt samma
utredningen finns inget belägg för detta. Tvärtom uttrycker många

svårighetkommuner det inte ha organisatoriska ochattsom en
personella skilja på samarbetssamtal och vârdnadsutred-attresurser
ning.

samband familjerådgivningensI med kommunalisering förekommer
samarbetssamtalen underordnas familjerådgivningen medan hand-att

läggningen vårdnadsutredningen blir kvar socialtjänsten.inomav
I några fall har detta skett flera kommuneratt gemensamtgenom
driver farniljerådgivning.

Väntetider

kvalitetsmått på samarbetssamtal kan tillgängligheten i formEtt vara
väntetid: länge måste för få tid I enkäten harHur vänta attav man

handläggarna fått uppskatta väntetiden för samarbetssamtal före remiss
och efter.

Väntetider remiss: hälften kommunerna deNästan attutan av uppger
har väntetid mindre 2 veckor. Omkring tredjedelänen en uppger

väntetid pá 2 3 veckor, och 3 veckoränrestenen mer-
drygt 40 väntetid på mindre 2änprocentuppger en

veckor och 40 väntetid på och 202 3 veckor, knapptprocentca en -
väntetid på veckor.3änprocent uppger en mer

Väntetiderna skiljer sig inte mycket mellan samarbetssamtal utan
respektive med remiss. remissärendena väntetiden något längre.I är
Ett skälen till detta kan föräldrarna själva ringernärattav vara
prioriteras dessa. Handläggaren blir då angelägen dem tid såatt ge en
fort möjligt.som

Hälften alla kommuner detta de prioriterartrots attav uppger
samarbetssamtal remiss.genom
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Flerkulturella familjer

Risken för skilsmässa betydligt för invandrareär förstörre än
helsvenska Skilsmässofrekvensen två gånger så hög iär nästanpar.
förhållanden där eller båda invandrare. Invandrarbarn mårär sämreen

föräldrarna svenska barn i situation Wadsbynär änseparerar samma
Linköping 1993. Kommunerna har det svårt bedrivaäruppgett att att

i flerkulturellasamarbetssamtal familjer. harDe också deuppgett att
tycker dessa ärenden ökat bland remissärendena.att

I 12 samtliga samarbetssamtal i landet har ellerprocentca av en
båda föräldrarna modersmål svenska. familjerDessaän ärett annat

Överojämnt fördelade landet.i hälften kommunerna har årunderav
haft1993 inte något sådant samarbetssamtal. Drygt tredjedel haren

haft högst samarbetssamtal. några kommuner5 I det vanligtär änmer
i andra. Södertälje kommer i hälften allaI samarbetssamtalnästan av

båda föräldrarna fråneller land Sverige.änett annaten
enandefrekvensenHur bland de flerkulturella familjerna gårärstor

inte få fram finnsi utredningen. Det anledning fundera överatt att om
dessa familjer blandöverrepresenterade de familjer går tillbakaär som
till domstolen på grund föräldrarna inte kunnat Enattav enas. annan
fråga dessa familjer överrepresenterade i vårdnadsutred-är ärom
ningarna och därmed också domstolsärendena

massmedia har det under år debatteratsI barnsenare om som
olovligt förts bort eller till Sverige i samband vårdnads-med och
umgängeskonflikter egenmäktighet barn. Socialstyrelsen harmot
gjort uppföljning dessa ärenden och där framkommer atten av
socialtjänsten efterlyser kunskaper hur skall arbeta medom man
separationer i mångkulturella familjer.

Socialstyrelsen anordnade den februari 1995 "Hearing"15 en om
famljerådgivning och samarbetssamtal i vårdnads- och umgängestvister
i flerkulturella familjer. Inbjudna till hearing handläggaredenna var

hade kunskap i arbeta med flerkulturella familjetvister. Någraattsom
genomgående framkom, anledning fundera överteman attsom ger
samarbetssamtalsmetodiken gäller flerkulturella familjer:detnär

Vikten ibland "en paus" i konfliktarbetet. Flera vittnadeatt taav-
"en paus" där uppmärksamheten riktas barnen oftaatt motom ger

impuls börja samarbeta. Detta minskar risken förparterna att atten ny
skilsmässa tillgrips innan alla konstruktiva lösningar Enprövats.
mycket viktig fråga, ibland försummar ställa,tyvärr ärattsom man

skilsmässa verkligen den önskade, eller enda möjliga,är utvägenom
för parterna.

Behovet särskilda metoder i konfliktbearbetning det gällernärav-
invandrarfamiljer. Metoder hänsyn till familjens kulturellatar storsom
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Åtgärderbakgrund specifika erfarenheter.och utgår frånsom en
allmän svensk modell eller från uppfattning invandrareen om som en
homogen får däremot lätt till följd motsättningar under-attgrupp
blåses. på sådanaExempel särskilda metoder medprövatssom
framgång med nätverkarbete klienten, släkten ochär runt att engagera
auktoriteter såsom kyrkliga nyckelpersoner. Vidare betonades att man
skall denundvika värdesystem spel. Mindresättaatt egna gruppens ur
officiella sammanhang kan ibland underlätta kontakter och kon-
fliktlösning Föreningen Söndagsförälder.t.ex.

med frågor skaffarVikten de arbetar dessa sig gedigenattav som-
kunskap de kulturer de kommer i kontakt med. Tolkar och andraom

bör utnyttjas i sådan utbildning. viktigt ocksåDet är attexperter
invandrare arbetar på de myndigheter och institutioner har medsom
invandrare göra.att

institutioner klart ochUppgiften för svenska myndigheter och att-
förväntningar, ochtydligt förmedla det svenska samhällets regler och

deras skyldig-bara föräldrarnas rättigheter ocksåklargöra inte utan
heter.

svårigheten förmedla den. HurInformationens betydelse och att-
information invandrarna behöver,timer effektiva kanaler för denman

starka segregationen i samhälletmed tanke på den

många, efterlysteInvandrannannens situation störretogs upp av som-
bakgrund, situation och behov hjälp i Sverige.kunskap hansom av

poängterades, liksombehov kontakt med andraHans män pro-av
mellan hansmed kollision ofta uppstår vidblemet den mötetsom

samhällets familjesyn.mansroll från hemlandet och det svenska

Uppföljning utvärdering samarbetssamtaloch av

erinra socialtjänst-gäller uppföljning finns det skälNär det att om
skall i sinfemte stycket Socialnämndenlagens SoL 12 § avomsorg

det särskilda behov stöd och hjälpbarn och ungdom tillgodose somav
tvist vårdnad eller har avgjortskan föreligga sedan umgänge aven om

enligtinfördes i den 1991 ochdomstol". Tillägget SoL l marsen
stryka undertanken med föreslagna tilläggetpropositionen det attvar

vårdnads- ellernämnden inte sin hand frånbetydelsen tar ettattav
vårdnad respektivedärför fråganumgängesärende bara att om

avgjorts.harumgänge
på individnivåskyldighetinnebär Socialnämnden harDetta attatt en

enskilda insatser.följa upp
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betänkandetI Socialtjänstlag har betydelsen allsidigom ny av en
utvärdering socialtjänstens arbete uppmärksammats. Framför alltav
har betydelsen dokumentation påpekats.av

de flestaI kommunerna det möjligt följa samarbets-är att upp
samtalets resultat på kort sikt, dvs. har föräldrarna nått överens-en
kommelse eller ej. någraI kommuner saknas sådan dokumentation.
Familjerådgivningssekretessen har hinder.uppgetts som

Att samarbetssamtalen bra insats åtminstone i det kortaär en
perspektivet har denna undersökning visat, det braär ävenmen en

förhindrametod vårdnads- och umgängestvister i domstol på långatt
sikt föräldrarnaFortsätter samarbeta situationer uppstårnäratt nya
kring barnen, eller behöver föräldrar få möjlighet komma tillbakaatt
flera gånger för samarbetssamtal I dag har socialtjänsten för det

inga rutiner för utvärdera samarbetssamtalen tid.övermesta att
Några kommuner har de följer familjerna efter 3uppgett att upp

eller 6 månader och då visat föräldrarnashar överenskommelseatt
håller i majoriteten ärendena. för fåDessa kommuner för detär attav
skall gå dra några generella slutsatser deras resultat.att av
Ph Janet Walker Relate for familyDr studies vid Universite-center

i Newcastle, England, har gjort flera uppföljningar familjertet av som
gått i samarbetssamtal mediation i England och erfaren-Wales. De

de samarbetssamtalheter har mediation bra metod påär äratt en
hjälpkort sikt. god till föräldrarna i den akuta krisen.De Närär en

de sedan intervjuat familjerna år efter avslutade samtal har i1,5
många fall överenskommelsen mellan föräldrarna brutits och en

pågår Studien intei domstol. direkt generaliserbar tillärprocess
förhållanden densvenska intressant ändå på grund deärmen av

uppföljning och utvärderingmetoder utvecklats ettom som som
resultat denna studie. i föräldrarnaT.ex. dag möjlighet attav ger man
komma tillbaka i konflikter uppstår.samtal och Ennärnya om nya av
de metoder använder vid samarbetssamtal erbjudaavslutatär attman
föräldrarna tid efter 3 6 månader. tiden sig skriverNär närmaren ny -

brev och påminner. familjer då inte kommer påDeettman som
avtalad tid har sedan kontaktats. Resultatet denna kontakt har visatav

de familjer fortfarande fungerande kringhar samarbeteatt ettsom
barnen inte hört sig, familjermedan de har problem kommerav som
på avtaladeden tid. En slutsats kan dra detta i delär attman av en
familjer vårdnadskonflikten lång finner sin lösningär en process, som

bit i Nya situationer föder konflikter. del föräldrarEntaget.en nya
behöver därför få möjlighet återkomma för samarbetssamtal.att
Liknande erfarenheter finns också på några svenska familjerätter men
de inte dokumenterade.är



Bilaga 13286 SOU 1995:79

Övriga frågor

också antal beskrivande frågor svårigheterenkäten ställdesI ett om
och vårdnadsutredningar, förslag till förändring-med samarbetssamtal

frågor ingår inte i deneventuellt lagförslag. Svaren på dessaochar
generaliserbara.uppräkningen, och därför intenationella är

samarbetssamtalbedrivaSvårigheter med att

delasdenna fråga, och kanharflesta kommunernaDe svarat svaren
huvudområden.i någraupp

Speciellt iför små personellaBristande utbildning och resurser.-
sexuellaförekommit misshandel ellerfamiljer där det övergrepp.

samarbetssamtal någonproblem. haAttsmå kommunernasDe-
det svårtkontinuitet ochgång ingenenstaka gör att upp-ger

kunskap.rätthålla

kulturelltbåda föräldrarna hardär ellerFamiljer annatetten-
ursprung.

advokater.domstol och hosHandläggning i-
dåligtsamarbetssamtalremitterats tillFöräldrar ärsom

samarbetssamtaldomstolen vadinformerade är.omav
med föräldrar, där densamarbetssamtalsvårt haDet är att ena

vårdnad.interimistiskfått
densamtidigtvårdnadsutredningbegärDomstolen som

samarbetssamtal.föräldrarna tillremitterar
samarbetssamtalföräldrar gå iövertalarAdvokater att avsom

skäl.taktiska

umgängesutred-vårdnads- ochSvårigheter med göraatt

ningar

på dennahartillfrågade kommunernatredjedelar deTvå svaratav
i följandekan delasfråga. Svaren grupperupp

anklagelseroftaförekommerblivit svårare. DetUtredningarna har-
sexuellamisshandel eller övergrepp.om

kulturelltföräldrarna hareller bådaNågon ett annat ursprung.-
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Tala med barnen och bedöma vad bäst för dem.ärsom-

småDe kommunernas problematik. Att upprätthålla kompetensen-
i något sällan arbetar med.man

Tidspress.-

till förändringarFörslag samarbetssamtal och vårdnads-av
och umgängesutredningar

De föreslagna förändringarna följer de svårigheter upplever medman
samarbetssamtal och vårdnadsutredningar.

När det gäller arbete med detta flerkulturellai familjer efterlyses
kunskap och metodutveckling.mer

De små kommunerna max. 15 000 inv. föreslår kommuneratt
skall för kunna erbjuda samarbetssamtal med högreattsamman
kvalitet. Familjerådgivningen tänkbar samarbetspartner ochses som en
det framgår flera småkommuner redan har genomförtattav svaren
eller planerar låta familjerådgivningen samarbetssamtalenöveratt ta
och såpå skilja dem från det övriga farniljerättsliga arbetet.sätt

Vårdnadsutredningarna skall fokusera på barnen. Barnen skallmer
har möjlighet komma till tals i samarbetssamtalen.större ävenatt

bordeKommunerna prioritera både manliga och kvinnliga samtalsle-
dare.

Förbättrat samarbete mellan domstolar och familjerätt.
Det föreslås också domstolarna skall bli bättre på informeraatt att
föräldrarna vad samarbetssamtal och alltid remittera tillär attom
samtal innan har första förhandling kanske i samband medman en
snabbyttrandet kapenligt 6 20 § föräldrabalken.

efterlyses frånDet några kommuner försiktighet remittera tillatten
samarbetssamtal misshandel förekommit.när

När det gäller vårdnadsutredningar skall domstolen bättrege en
infonnation vad vill socialnämnden skall utreda.attman

Skilj på samarbetssamtal och vårdnadsutredning. bör inteDet vara
handläggare.samma

Det intressant flera kommuner nödvändighetenär att ser av en
kontinuerlig uppföljning och utvärdering samarbetssamtal ochav
vårdnadsutredning föreslåroch därför metodutveckling inom detta
område.



Bilaga 13288 SOU 1995:79

lagändringarFörslag på

två tredjedelar de tillfrågade kommunerna harKnappt svaratav
och dessa vill hälften införa obligatoriskadenna fråga änav mer

mekklingen.samarbetssamtal liknande den norska obligatoriska
också vârdnadsutredningarna skall innehållaMånga föreslår att en

konklusion.
lagstiftning enligt finsk modell.Införande av en

möjlighetBegränsning föräldrarnas att processa.av
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samarbetssamtalEnkät om

Län

Kommun

Distrikt

Enkäten ifylld Namnav:
Telefonnr

vårdnads-handläggningFörekom samarbetssamtal hos Er vid ochav
årumgängesärenden under 1993.

E Ja
D Nej

varförOm nej inte

Ni föräldrarna vid samarbetssamtalenVilken sekretess informerar om
E Familjerádgivarsekretess
ü Socialtjänstsekretess

sekretessfrágan med föräldrarnaTar upp

många samarbetssamtal aktualiserades3. l hur medde ärenden somav
modersmålunder 1993 hade föräldrarna änminst annat svenskaen av

antal ärenden

många samarbetssamtal aktualiserades4. l hur medde ärenden somav
under 1993 används tolk

antal ärenden

aktualiseradesmånga samarbetssamtal före5. Hur med domstols-ärenden
1993förfarande ingen remiss under

antal ärenden.......................,

1993remiss under6. aktualiseradesHur ärendena utan

l0 15-0559
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mångaHur ärenden med samarbetssamtal fick trånni remiss domstolgenom
under1993

antal ärenden

mångaI remissärendenahur under 1993 hadeav föräldrarna tidigare gått i
påsamarbetssamtal, t begäran, kommitex övenensegen men

antal ärenden............................

två tvåBrukar ni arbeta eller ochensam
D Enbart Gå frågatill:-- 11ensam
ü två/tvåEnbart
ü två/tvâ,Ibland Hur andelstor samtalen procentav

10. Brukar kvinna och arbeta tillsammans i samarbetssamtalenman
E Aldrig
CI Alltid
U Ibland. Hur andel samtalenstor procentav

11. Vilken utbildning eller vilka utbildningar har samtalsledarna

många12. Hur samtalsledare har Ni för närvarande

antal........................

13. mångaHur fåttsamtalsledare har vidareutbildning

antal

14. Vilken vidareutbildning har respektive samtalsledare fått

många15. Hur fårsamtalsledare handledning för närvarande

antal

Om alla fårinte varförhandledning, inte
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handledningfårofta samtalsledarna16. Hur

handledarnautbildning17. Vilken har

hos Er förjust ärväntetidenlång tid Du18. Hur uppskattar att nu
domstolsförfarandef§reaktualiseratssamarbetssamtal som

E Mindre 1 veckaän
Cl 1-2 vecka
E 2-3 vecka
E 3 veckoränMer

Er förhosärjustväntetidenlång Du19. Hur tid attuppskattar nu
frånLemigs domstolaktualiseratssamarbetssamtal genomsom

ü Mindre 1 veckaän
E 1-2 vecka
D 2-3 vecka
D 3 veckoränMer

från före andradomstolremissNi med20. Prioriterar samtal
samarbetssamtal

DJa
DNQ

hembesök under 1993samtalsledarnamånga gjorde21. l hur ärenden

antal ärenden........................

underbarnen 1993samtalsledarnamånga träffade22. I hur ärenden

antal ärenden........................

under 1993med barnensamtalmånga förekomärenden23. l hur

ärendenantal........................

förekommersamtalnäråldrar barnenålder äreller vilka24. I vilken
alternativMarkera eller fleraett

år3-5
år6-10
år11-15

15än ärMer
vilken/vilkaåldrar. Angeålder/andraAnnan ...............................................................
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de samarbetssamtal29Frågorna 25 avser som-
domstolsförfarandeföreaktualiserades under 1993.

samarbetssamtalmedärenden aktualiseradesmånga före dom-deI hur25. somav
dföräldrarna, rättsligt förfarandeenades kunde undvikas1993stolsförfarande vs

före domstolsförfarandeaktualiserades under 1993,fall ävenRäkna med alla som
1994.underenadesparternaom

antal ärenden.........................

i de ärenden i vilka förfarandesamtalen, rättsligtpågick regellångHur26. tid som
enadesföräldrarnainnankunde undvikas,

före domstolsförfarande under 1993 i vilkaaktualiseradesalla fallRäkna med som
skedde under 1994.dettaenades, ävenparterna omsenare

månader.. ..antal ärenden2efter mindre änAntal enanden ......antalmånader ärendenefter 2-4enandenAntal ................ antal ärendenmånader4efterAntal enanden änmer ......... ..

föräldrarna i ärendeninnan enades dekrävdessamarbetssamtalmånga27. Hur
undvikaskundeförfarandei vilka rättsligt

domstolsförfarande 1993 i vilkaföre underaktualiseradesRäkna alla fallmed som
under 1994.skeddedettaenades, ävenparterna omsenare

..-antal ärendensamtal1-2medAntal ärenden ...

.......antalsamtal ärenden3-5medAntal ärenden
antalsamtal ärenden5med änAntal ärenden mer .............................

Lägedomstolsförfarande underaktualiseradesmånga ärendende28. Hur somav
höllföräldrarnas överenskommelseförföljts att1993 har Ni se omupp

domstolsförfarande i vilkaföre 1993aktualiserades underfallRäkna med alla som
uppföljning gjordes under 1994.enades, ävenparterna eromsenare

antal uppföljda ärendenenandemånader efter3 ...............................
antal uppföljda ärendenmånader efter enande6 ...............................

tid.efterUppföljning annan
vilkenAnge

antal uppföljda ärenden

E Gå frågatilluppföljning 30någonDet gjortes

töre underaktualiserades domstolsförfarandemånga ärendenl hur de29. somav
vidföräldrarna fortfarande överensföljde1993 och Ni sedan varupp,som

uppföljningen
domstolsförfarande i vilkaaktualiserades före 1993underfallRäkna allamed som

uppföljning gjordes under 1994.enades, ävenparterna om ersenare

månaders antal ärendenefter 3Vid uppföljning ............................-.
månaders antal ärendenefter 6Vid uppföljning ...............................

tid.efterVid uppföljning annan
vilkenAnge

antal ärenden
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Frågorna 30- 38 de samarbetssamtalavser som
aktualiserats frånremiss domstolsförfarande under 1993.av

många30. I hur de ärenden med samarbetssamtal frånsomav
domstol under enades föräldrarna 71993
Räkna med frånalla fall remitterades domstol under 1993 i vilka parternasom
kunde enandes under 1994.även deenas, om

antal ärenden.......................
lång31. pågickHur tid samarbetssamtalde under 1993 hade frånLemigssom

domstol innan föräldrarna enats
Räkna med alla frånfall remitterades domstol under 1993 i vilka parternasom
kunde under 1994.de enadesävenenas, om

månaderAntal mindre 2enanden efter ärendenän
Antal månader antalenanden efter 2-4 ärenden......................................

månaderAntal enanden antalefter 4 ärendenänmer .........................

32. mångaHur föräldrarnakrävdes innan enades i desamtal ärenden som
frán domstol under 1993
Räkna med alla tillfall remitterades Er under 1993 i vilkade parterna kundesom

även de enandes under 1994..enas, om

Antal enanden krävde 1-2 samtal antal ärendensom
Antal enanden 3-5 samtalkrävde antal ärendensom ........................
Antal enanden krävde 5 samtal antalän ärendenmersom .............

många33. frånHur de ärenden domstol under 1993 har Niav som
följdt för föräldrarnas överenskommelse höllattupp se om
Räkna med alla remitterades till Er underde fall 1993 i vilka parterna kundesom

de vilka enande och/eller uppföljningenäven ärenden i inföll under 1994.enas,

....antal ärenden

mångal hur frånde ärenden domstol under 1993 ochav som
Ni har följt föräldrarna fortfarande överens vid uppföljningensom upp var

Räkna med alla tillde fall remitterades Er under 1993 i vilka parterna kundesom
de vilka enande och/eller uppföljningenäven ärenden i inföll under 1994.enas,

Vid uppföljning månadersefter 3 antal ärenden...............................
Vid uppföljning månadersefter 6 antal ärenden...............................

uppföljningVid efter tid.annan
Ange vilken

antal ärenden

D någonDet gjortes uppföljning

35. mångal hur med samarbetssamtalde ärenden remitterades frånav som
domstol föräldrarnaunder 1993 kunde inte ärendenautan gick tillbakaenas,
till domstol
Räkna med till Er underalla remitterades 1993,de fall även de gick tillbakasom
till domstol under 1994.

antal ärenden............................-.
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kundeföräldrarna intedärärendensamtalen i depågick enas,tidlångHur36.
domstoltillbaka tillgickärendenautan

återgickErtill under 1993 ochremitteradesfallde somallamed somRäkna
1994.underskeddedettadomstol, äventill om

ärendenmánader..-..t....-.anta|2pågått mindre änärendenAntal som
ärenden.anta|månaderpågått 2-4ärendenAntal som .........................
ärendenrnånader..-........-..-....antalpågått 4änärendenAntal mersom

inteföräldrarnaärenden därNi i degenomfördesamarbetssamtalmångaHur37.
domstoltilltillbakagickärendenautankunde enas,

återgickochunder 1993till Erremitterades somfallalla demedRäkna som
1994.underskeddedettadomstol, äventill om

ärendensamtalpågått 1-2ärendenAntal som
ärenden.anta|samtalpågått 3-5ärendenAntal som ................
ärenden.anta|samtalpågått 6-10ärendenAntal som .
ärenden.anta|samtal,10pågått änärendenAntal mersom ...........

frånrgmiggradessamarbetssamtalmedärenden sommånga de38. Hur av
vårdnadsutredningifortsatte199.1underdomstol

fortsatte i1993Er undertillremitteradesfall somdeallamedRäkna som
1994.underskeddedettavårdnadsutredning, även om

ärendenantal.....................

frånNIfickumgängesutredningarvårdnads- ochbegärandenmångaHur39. om
1993underdomstol

ärendenantal........................

1993begärdes undervårdnadsutredningdärärenden varmånga dehurl av
samtalsledarenutredaren sompersonsamma

ärendenantal.......................,

samarbetssamtalbedrivamed attsvårigheterEventuella41.

umgängesutredningarvårdnads- ochgöramedsvårigheter attEventuella42.
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samarbetssamtaltill förändringar i handläggningFörslag43. av

värdnads-Iumgängesutredninganhandläggningitill förändringar44. Förslag av

Förslag till Iagändringar.45.
eller konsekvensanalysobligatoriskkonklusion isamarbetssamtal.T obligatoriskaex

vårdnadsutredningen.

försöksverksamhet berör dessaprojekt ellerinom kommunen46. Finns som
områden.

projektetbeskrivningBilägggärna aven

Tack för hjälpen
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Socialstyrelsen 1995-05-02
Kerstin Westergren

Statistiska i utredningenmetoder om

samarbetssamtal

Utredningens syfte m.m.

undersöka de målSyftet med utredningen närär sattesatt om som upp
infördes den 1991 har uppnåtts.reglerna samarbetssamtal 1 marsom

blivit det för lösa vårdnadskon-samarbetssamtalen instrumentHar att
lagstiftaren förväntadeflikter som

uppgifter samarbetssamtalUtredningen baseras på somom
från statistiskt urvalSocialstyrelsen samlade in under hösten 1994 ett

kommuner.av

Undersökningspopulation2.

och allaomfattar landets samtliga kommunerUndersökningen samar-
aktualiserades under 1993.betssamtal som

Stratiñering landets kommuner3. av

Stratiñering-indelats i totalt 10samtliga kommuner harLandets strata.
kommungrupperingKommunförbundetshar baserats pâ Svenskaen

inv/kmz och näringsstruk-folkmängd, läge, tätortsgradutgår ifrånsom
invånarantalet flerefterVidare har kommunerna ärgrupperatstur. om
Indelning ieller färre 30 000 invånare enligt FoB 90. ärän strata

följande:enligt

och MalmöStockholm, GöteborgStratum 1

invånareFörortskommuner med fler 30 000Stratum 2 än

fler 000 invånare3 Större städer med 30Stratum än

Övriga invånaremed fler 30 000kommuner i landetStratum 4 än
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Förortskommuner, städer medelstora städerStratum 5 större samt
invånaremed mindre 30 000än

Industrikommuner med färre 30 000 invånareStratum 6 än

med färre 30 000 invånareLandsbygdskommunerStratum 7 än

invånareGlesbygdskommuner med färre 30 0008Stratum än

Övriga med färre 30 000 invånarekommunerStratum 9 änstörre

Övriga 000 invånaremindre kommuner med färre 30Stratum 10 än

4. Urval kommunerav

urvalet. övrigaingår alla kommunerna i IFrån stratatrestratum ett
omfattar urvaletTotaltslumpmässigt urval kommuner.gjordes ett av

79 kommuner

och urvali populationTabell l Antal kommuner

i urvaletAntal kommunerStratum
populationen

331
9192

13243
30 114
36 75

10486
7387
63 18
6239
73410

79286Summa

Datainsamling5.

utvalda kommu-postenkät till desamlades inUppgifterna genom en
samarbetssamtalsamlades in bl.a. antaluppgifterDe varsomnerna.

respektive remissdomstolsförfarandeaktualiserades före genomsom
dvs. rättsligtföräldrarna enadesärenden därfrån domstol. Antal
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förfarande kunde undvikas. Vidare samlades antal uppgifter inett om
arbetsmetoder i anslutning till samarbetssamtal.m.m.

6. Estirnation

Skattningar totaler och andelar har gjorts Vägning tillav genom
riksnivâ. För vissa variabler har antalet observationer varitstratumper
för få för någon variansskattning skulle kunna I dessa fallatt göras.
har sammanslagits till variansgrupper så 2 tillstrata 4 haratt stratum
bildat variansgrupp och 5 till 10 variansgrupp.stratumen en annan
Formler för skattning totaler, andelar och konfidensintervall förav
skattningarna redovisas i särskild bilaga.

7. Statistisk kvalitet

I praktiskt alla undersökningar finns rad källor till fel itaget en
resultaten. Feltyperna i allmänhet så olika karaktärär deattav
uppskattade felstorlekarna inte kan dettaI avsnitt beskrivssummeras.
några dessa felkällor och hur felen kan påverka slutresultatet.av

7.1 Urvalsfel

Urvalsfelet det fel uppstår skattningarna har baseratsär attsom genom
på urval kommuner och samarbetssamtal. Genom urvalsenhe-ett attav

slumpmässigt valda med kändaär sannolikheter kan detta felterna
uppskattas. Urvalsfelet beskrivs med konñdensintervall. Konñdens-ett
intervallet innebär intervall beräknat på slumpmässigt valtatt ett ett

95%urval har sannolikhet täcka det värdet.att sanna

7.2 Bortfall

Av hela urvalet det fem kommuner inte har på enkäten.är svaratsom
Uppräknat till riksnivå det åtta landetsmotsvarar procentca av
kommuner. Ytterligare antalkommuner bortfallhar på enstakaett
uppgifter. Skattningarna kommunernas arbetsmetoder ochsom avser

inte kopplade till antal ärenden i fallär har de flesta bortfallettsom
på mindre 10 Av enkäten har det framgått det finnsän procent. att ett
antal kommuner inte har registreringssystem för de ärendenettsom

samarbetssamtal har aktualiserats före domstolsför-som avser som
farande. Cirka 18 kommunerna har inte kumiat hurprocent av ange
många ärenden aktualiserats före domstolsförfarande. Bortfalletsom
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har aktualiseratssamarbetssarntalgäller antalmindre detär när som
dessacirka lO Avbortfalletdomstol. Härremiss från är procent.av
antalhar kunnatinteantal kommunerytterligaredetär ett angesom

medfört högaharenades. Dettatill föräldrarnaleddeärenden attsom
ärenden.gäller dessabortfallsandelar i skattningar som

medelvärdetmedbortfalletharberäkningarna motsva-I ersatts av
ochligger iobservationerför deuppgifterrande stratumsammasom

avviker frånmed bortfallobservationerbortfall. Ominte harsom
sarnarbets-fel. de fallmetod Idennaobservationerövriga ettger
frånavvikerregistrerar dessaintesamtalen i kommuner sam-som

registreringssystemfungerandehararbetssamtalen i kommuner ettsom
Någonfel.bortfallskompletteringförmetodenanvändaden ettger

tidsbrist,på grundgjortsbortfallet har inteingående analys avav
Bortfalletförsiktighet.tolkas medbortfall börmedvarför estimat stora

resultattabellema.iredovisas

Mätfel7.3

värdet.från detuppgift avvikerangivenuppstår dåmätfelEtt sannaen
kanformulerad så denfrågauppstå ärkan attDetta t.ex.om en

felaktigtmedvetet lämnakanUppgiftslänmaren ävenmissförstås. svar.
uppskattas.tillgängliginte finnsUppgiften kanske utan

granskatsmaterialetinsamlademätfelen har dereduceraFör att
fel harDårimlighetskontroller.maskinellamanuella ocholikagenom

ochtagits bortmätvärdetharkunnatinte harhittats rättassom
bortfall.behandlatsharobservationen som
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Stojan Zavisic 1995-03-28
BF-enheten
Socialstyrelsen

SAMARBETSSAMTAL UR ETT

SAMHALLSEKONOMISKT

PERSPEKTIV
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Sammanfattning

I denna studie redovisas samhällsekonomisk bedömning för vägtetten
räkneexempel vid samarbetssamtal sker efter frånremiss domstol,som
och räkneexempel på kommunalekonomiska effekter samarbets-ett av
samtal aktualiseras före domstolsförfarande.som

resultaten framgår samarbetssamtal klartAv samhällsekono-äratt
miskt lönsamrna. Då enbart hänsyn till kvantifierbara effektertas som
direkt värderas i kronor ochkan vinsten 20 000 kronorören är ca per
samarbetssamtal efter remiss från domstol. fasta 1993 års priserI är
detta belopp 000 kronor högre jämfört vad5 med Riksrevisionsver-ca
ket och Socialstyrelsen redovisat liknandei studie för sarnarbets-en

församtal efter remiss år 1986.
Utöver de kvantitativa effekterna tillkommer antal kvalitati-även ett

effekter. Exempelvis påverkas barns och föräldrars hälsa vidva
separationer. Vår bedömning hänsyn till deär ävenatt tasom
kvalitativa och icke kvantifierbara effekter, ökarandra den samhälls-
ekonomiska lönsamheten ytterligare.

Räkneexemplet för samarbetssamtal aktualiseras före domstols-som
förfarande visar det finns goda besparingsmöjligheter för kommu-att

Skillnader i kommunernas resursinsatser och besparingar berornerna.
bl.a. arbetsmetod fall då samtalsledarnavilken används. I desom
arbetar två blir samtalen dyrare, de också effektivaretvå och ärom
dvs. i fler fall leder fram till föräldrarna oklart. Antaletäratt enas
familjer kommer till samarbetssamtal före remiss varierar mycketsom

nå goda resultat bör viktigt mål medmellan kommunerna. För ettatt
arbetet lyckas nå hög andel separerade föräldrar medattvara en
samarbetssamtal.

Inledning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag i samråd med Vårdnadstvistutred-att
ningen 1993:13 utvärdering samarbetssamtal.Ju Igöra en av upp-
draget ingår ekonomisk analys vad samarbets-även göraatt en av
samtal kostar i jämförelse med vårdnadstvisten vid domstolavgörsom
efter genomförd vårdnadsutredning.

Tidigare har studie angående samhällsekonomisk bedömningen en
samarbetssamtal genomförts Riksrevisionsverket och Socialsty-av av

relsen. sigI Lönar samarbetssamtal samhällsekono-rapporten en-
misk redovisasstudie" samhällsekonomisk bedömningen av sam-
arbetssamtal efter remiss från domstol för år 1988 med utgångspunkt
i de förhållanden gällde år 1986.som

Den följande redovisningen i två delar. den första delen redo-Igörs
visas samhällsekonomisk bedömning samarbetssamtal till-en av som
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från domstol. Därefter redovisaskommer efter remiss kommunal-en
samarbetssamtal aktualiseras föreekonomisk beräkning av som

den kommunalekonomiska beräkningen ingårdornstolsförfarande. I
valtsräkneexempel för valda kommuner. De kommuneräven tre som

Uppsala och Malmö.Falun,är

remissaktualiserats frånsamarbetssamtal som av
domstolsförfarande

bedömning samarbets-samhällsekonomiskNedan redovisas aven
bedömningen beräkning exempel. Detsamtal. I vägtgörs etten av

utgår från föräldrarna i barnfamilj harvägda exemplet att enen
konflikten vänder sigeller umgängeskonflikt. För lösavårdnads- att

Domstolen remitterar ärendet till social-föräldrarna till domstol.en
vägda exempleteller motsvarande, för utredning. Detnämnden, avser

efter remiss frånsamarbetssamtal tillkommerdänned endast de som
domstol.

Nollalternativ

domstolen enligt föräldrabalkens FBNollalternativet innebär att
Utrede-vârdnadsutredning socialnärrmden.begär6 kap 19 § aven

syftebehandlar målet. Samtal itill domstolen,ningen inlämnas som
domstol förekommer inte.iparternaatt ena

Förändringsalternativ

frånefter remissförändringsalternativet erbjuds föräldrarna,Enligt
delta i samarbets-samarbetssamtal. Föräldrarnadomstol, attaccepterar

Samarbetssarntalen lederdomstol.målet förklaras vilande isamtal och
målet avskrivs ivårdnadsfrågan ochföräldrarna itill att enas

domstolen.

Resursinsatser

samarbetssamtalgenomfördaFörändringsalternativet innebär att
Beräkningenför och föräldrarna.medför kostnader kommunen av
samarbetssamtalför genomsnittligt antalresursinsatserna redovisas ett

aktualiserats remiss från domstol.som av
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Beräkningen resursinsatser vid samarbetssamtal har gjorts bl.a.av
hämta in uppgifter från Socialstyrelsens enkätundersökningattgenom

samarbetssamtal genomfördes hösten/vinternunder 1994.om som

Kommunen

frånMed utgångspunkt Socialstyrelsens enkät för år 1993 utgår
följande beräkningar ifrån det i genomsnitt pågår fyra samarbets-att
samtal bådeärende. Detta ärenden där föräldrarna enadesavserper
och där föräldrarna inte kunde gick tillbaka till domstol.ärendetenas

i fyraVart och de genomsnitt samtalen bedöms 1,5 timmarett taav
och socialsekreterare,leds i regel två dessutom diskuterarsomav
vårdnadstvisten faktiskamed handledare. Utöver den samtalstidenen
och diskussionstid med handledare uppskattar vi varje socialsekre-att

i genomsnitt lägger ytterligare timmar samtal för0,5terare ner ca per
förberedelser och administration.

Handledaren i genomsnitt 0,5 timmar ärende.avsättaantas ca per
kommunens lönekostnader för socialsekreterare ochFörutom hand-

ledare förtillkommer kostnader lokaler förvaltningskostnader.samt
kostnader beräknas schablomnässigt uppgå till 25Dessa procent av

lönekostnaden för socialsekreterare.

Beräkning

Lön

genomsnittliga lönen för socialsekreterare år 1994Den ären ca
månad. belopp medelvärde15 200 kronor Detta viktat medär ettper

hänsyn till lön för socialsekreterare och första socialsekreterare.
Inklusive arbetsgivaravgifter 36,4 lönekostnadenprocent ärm.m.
20 700 kronor månad. genomsnittliga arbetstiden månadDenper per
för socialsekreterare uppgår till 146 timmar. Timkostnaden 142ären
kronor 20 700 kronor/146 timmar.

Utöver den faktiska samtalstiden, 12 timmar, lägger de två
socialsekreterarna ytterligare timmar för förberedelserned 4 och
administration. sammanlagda lönekostnaden för socialsekreterareDen
beräknas till kronor kronor timmar.2 300 142 timme 16per °

uppgårFör handledare den genomsnittliga lönen år 1994 till ca
17 800 kronor månad. har beräknats uppgå till motsvarandeLönenper

arbetsgivaravgifterlön för första socialsekreterare. Inklusiveen m.m.
månad.lönekostnaden 24 300 kronor Om den genomsnittligaär per

arbetstiden för handledare 146 timmar i månaden, blir timkost-ären
naden genomsnitt arbetstiden för varje handledare166 kronor. I antas
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0,5 timmar ärende. totala lönekostnadenDen för handledningvara per
då kronor.100är ca

Lokaler och övriga förvaltningskostnader

För lokaler och övriga förvaltningskostnader schablonmässigtgörs ett
tillägg på 25 lönekostnaderna för socialsekreterare. Totaltprocent av

dessa kostnader 600 kronor 2 300 kronor 0,25.är -

Total kostnad för kommunen: 000 kronor.3

Föräldrarna

Vid sarnarbetssarntal föräldrarna antingen fritid eller arbetstid.avsätter
Vår bedömning viss del samarbetssamtalen skerär ävenatt om en av
pâ kvällstid fritid sker de allra flesta samtalen under dagtid arbets-
tid. Vid beräkningen föräldrarnas kostnader för samarbetssamtalenav

därför samtliga samtal sker på arbetstid. denFörutomantas att
samtalstiden timmar förälder förälderfaktiska 6 varjeantasper

Ävenytterligare timme i restid för varje samarbetssarntal.avsätta en
restiden under arbetstid. Enligt enkäten genomfördes iägaantas rum
genomsnitt samtal ärende, vilket innebär sammanlagt4 attca per

båda föräldrarna timmar för samarbetssamtalen 620 2avsätter -
samtalstimmar 2 4 restimmar.+ -

Beräkning

tidAvsatt

finns antal olika beräkna det samhällsekonomiska värdetDet sättett att
uppskattningar används.arbetstid. I detta exempel har Vägverketsav

till 105Enligt dessa uppskattningar värderas timmes arbetstiden
Föräldrarnas totala kostnad blir då 2 100 kronorkronor timme.per

kronor.20 timmar 105-

Total kostnad för föräldrarna: 2 100 kronor
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Tabell 1. Resursinsatser vid samarbetssamtal aktualiseratssom av
domstolsremiss kronor.

Kommun

Löner:
socialsekreterare 2 300-
handledare 100-

Lokaler och administration 600

Summa 3 000

Föräldrar

tid 2Avsatt 100

Totalt 5 100

besparingarEffekter -

Till följd samarbetssamtal genomförs i stället för lösaatt attav
vårdnadstvisten domstol uppstår effekter, elleri antal besparingar,ett
för hamen, föräldrarna, kommunen, landstinget och delEnstaten. av
dessa effekter går kvantifiera medan andra effekter mycket svåraäratt

värdera i ekonomiska I det följande redovisas först hur deatt termer.
kvantifierbara effekterna har beräknats. Därefter följer beskrivningen

de effekter inte går kvantiñera.attav som

Kvantifierbara effekter besparingar-

Enligt enkät föräldrarnaSocialstyrelsens i 51 allaprocentenas av
samarbetssamtalärenden med remitteras från domstol. För attsom

beräkna den samhällsekonomiska vinsten samarbetssamtal multi-av
pliceras därför det följande samtligai kostnadsposter genomgående
med 0,51.

l5-O559ll
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Kommunen

Vârdnadsutredning

Då samarbetssamtalen leder till föräldrarna behöver kommu-att enas
inte någon vârdnadsutredning, jämförtgöra med vårdnadskon-nen om

flikten hade behövt lösas domstolsprocess. Vi har uppskattatgenom en
vårdnadsutredning i genomsnitt 40 timmar föratt upptaren ca en

socialsekreterare. Här ingår tid till dokumentationäven i form av
utskrifter m.m.

Utöver minskade lönekostnader tillkommer minskade kostnader för
lokaler förvaltning.och likhetI med beräkningen resursinsatser,av

dessa kostnader schablonmässigt uppgå till 25antas procent av
lönekostnaderna för socialsekreterare.

Eftersom, enligt Socialstyrelsens enkät, föräldrarna i 51enas
alla ärenden med samarbetssamtal remitteras frånprocent av som

domstol, multipliceras vid beräkningen effekterna samtligaav
kommunens kostnader för vârdnadsutredningar med 0,51.

Beräkning

Lön

socialsekreterareFör den genomsnittliga lönekostnaden,ären
inklusive arbetsgivaravgifter 20 700 kronor månad.m.m., per
Arbetstiden uppgår i genomsnitt till 146 timmar månad. Medper en
timkostnad pä kronor blir142 kommunens besparing för lönekost-
naden vid 40 timmars vårdnadsutredning 2 900 kronor kronor142en

40 timmar 0,51.- -

Lokaler och övriga förvaltningskostnader

Kostnadsbesparingen för lokaler och övriga förvaltningskostnader
uppgår till kronor400 2 900 kronor 0,25 0,51.- -

kostnadBesparad för kommunen: 3 300 kronor
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Staten

Domstolskostnader

domstolsprocessgenomförande samarbetssamtal kanVid enav
samhällsekonomiska besparingar tillkommerundvikas. De avsom

tingsnotarie,lönekostnader för rådman ochdomstolensdetta avser
förförvaltningskostnader kostnader nämnde-och övrigalokal- samt

kostnader främst tvistemåleventuella vittnen Dessamän, avserm.m.
med andeloch multipliceras 51vårdnad och umgänge, procentom

Ytterligaresamarbetssamtal.där föräldrarnaärenden enas genom
målokänt antal detillkommerdomstolskostnader att ett somavav

verkställighetsmålgår vidare i formi tingsrätt och hovrättavgörs av
överklagandeexakta uppgifterkammarrätt. I brist påi länsrätt och om

överklagnings-umgängesmålen harvårdnads- ochviantar att samma
Enligtverkställighetsmål i länsrätten.tingsrättenfrekvens i som

överklagningsfrekvens till 25dennaDomstolsverket uppgår ca
domstolskostnaderna multiplicerasinnebärvilket attprocent, genom-

medgående 1,25.
verkställighet tings-överklaga begärakanFörutom parternaatt av

Även till ökade domstolskost-dom. detta ledereller hovrättensrättens
kvantifieras,har emellertid inte kunnatskostnadernader. Dessa men

kvantifierbara effekterföri den samlade bedömningentas somupp
nedan.redovisas

kostnaderna förvårdnadstvist varierarpåBeroende etttypen av
vårdnads-vårdnadstvistemål. Vi har bedömt"genomsnittligt" att en

arbetsdag anspråk. Vidungefär effektiv isammanlagttvist etttar en
ungefär arbetsdag.tillkommer ytterligareöverklagande en

Beräkning

Lön

År rådman 500 kronorgenomsnittliga lönen för 281994 denär en ca
arbetsgivaravgifter 40 procentmånad. Inklusive ärm.m.per

genomsnitt-kronor. tingsnotarie denlönekostnaden 39 900 För ären
18 900 kronorkronor, och lönekostnadenliga 13 500lönen är perca

därmed 58 800 kronor. Vid 20lönekostnadenmånad. totalaDen är
lönekostnaden dag 2 900arbetsdagar månadeffektiva är perper

Med hänsyn till i 51800 kronor/20 dagar.kronor 58 att procent av
enande, och 25med samarbetssamtal skerärendena att procentett av

totala besparingen vad gälleröverklagas dentvisterna ärantas
kronor 0,51 1,25.800 kronor 2 900lönekostnaderna 1 -
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Lokaler och övriga förvaltningskostnader

Kostnadsbesparingen för lokaler och övriga förvaltningskostnader
uppgår till 300 kronor 1 800 kronor 0,25 0,51 1,25.- - -

Nänmdernän, vittnen, m.m.

sambandI med huvudförhandling utgår ersättningskostnader för
nämndemän, eventuella vittnen Nämndemän med 300ersättsm.m.
kronor dag, vilket vid nämndemän tvistemål kostnadtreper per ger en
på 900 kronor. Nämndemärmen dessutom för förloradersätts
arbetsinkomst. Tre timmars ersättning för förlorad arbetsinkomst per
nänmdeman ytterligare 900 kronor 3 nämndemän 3 timmarger ca -

Övriga100 kronor. kostnader för eventuella vittnen bedömsm.m.-
uppgå till 500 kronor. totala kostnadenDen dag blir 2 300 kr.per
Med hänsyn till i 51 ärendena med samarbetssamtal skeratt procent av

enande, och 25 tvisterna överklagas denärett att procent antasav
totala besparingen för närrmdemän, vittnen kronor1 500 2 300m.m.
kronor -0,51 1,25.-

Besparad kostnad för domstolar: 3 600 kronor

Advokater

Advokatkostnaderna för remissärende dels kostnader föreett avser
huvudförhandling stämning och förberedelse dels de kostnader som

i själva huvudförhandlingen. Enligt Rättshjälpsmyndighetenligger
för varje förälder under första kvartalet 1994utgick ipart genom-

snitt 300 kronor i ersättning vårdnadstvisteärende. Advokat-15 per
före huvudförhandlingkostnaderna för ärende där föräldrarnaett enats

efter remiss till samarbetssamtal 9 900 kronor.är ca
Enligt Rättshjälpsmyndighetens statistik framgår inte uppgifter om

i ärenden där föräldrarna lyckasadvokatkostnaderna de inte enas.
eftersom advokatkostnaderna för huvudför-Detta problemär ett

handlingen där föräldrarna inte kostnadsbesparingen i dettautgörenas
Rättshjälpsmyndigheten bedömer dock fâ mål har så högafall. att

ovanligtadvokatkostnader just dessa det inte de överstigerär attsom
därför000 kronor ärende. Vi bedömer den genomsnittliga100 attper

kostnaden i vârdnadstvisteärende underskattar än över-ett snarare
föräldrarna Därförskattar kostnaden för ärende där använderett enas.

beräkningen.denna kostnad 15 300 kr i Med hänsyn till 51vi att
föräldrarna samarbetssamtal blir den totalaprocent enas genomav
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kronor föräldervad gäller advokatkostnaderna 7 800besparingen per
15 300 -0,51.

för advokater: 600 kronorBesparad kostnad 15

Föräldrar

samarbetssamtal läggervårdnadstvist lösesde fall dåI genomen
tillgenomförande samtalen restidtid förföräldrarna viss samtavner

går det 20 timmar,Enligt vår bedömningoch frän samtalen. ca
under avsnittettagits med resursinsats sevilket har ovansom en

domstolsprocessvårdnadstvisten lösesresursinsatser. Om genom en
Vi harmed respektive förälder.vârdnadsutredare talabehöver en

tala med varderatvå samtal behövervârdnadsutredaren ibedömt att
samtal. bådamed timmes restid Förfyra timmarföräldern i perenca
Därtill behövervärdnadsutredning 12 timmar.föräldrarna tar en
och huvudför-förhandlingvid förberedandeföräldrarna närvara
föräldern åtgårför varderauppskattar vihandling. Till detta att

för bådasammanlagtarbetsdagar, dvs. 32 timmaromkring två
föräldrarna.

med på-domstolsprocessundvikatidsvinstentotalaDen attav
Om dessaför föräldrarna 44 tirmnar.vårdnadsutredningföljande är

för ârberäkningarenligt vägverketsarbetstidtimmar värderas som
föräldrarnatill 511993 och hänsyn att procenttas enas genomav

timmarkronor 44inbesparad tid 2 400samarbetssamtal, värdetär av
105 kronor 0,51.--

kronorför föräldrarna: 2 400Besparad kostnad
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Tabell 2: Besparingar vid samarbetssamtal aktualiseratssom av
domstolsremiss kronor.

Kommun

Vårdnadsutredning 3 300

Stat

Domstolskostnader 3 600-
Advokatkostnader 15 600-

Summa 19 200

Föräldrar

Inbesparad tid 2 400

Totalt 24 900

Ej kvantifierbara effekter besparingar-

deUtöver direkt kvantiñerbara effekterna redovisats hittillssom
uppstår antal andra effekter till följd samarbetssarntaläven ett av som
det viktigt in i samlad bedömning.är väga En sådan effektatt en avser
domstolskostnaderna. okäntEtt antal de mål i tingsrättavgörsav som
och hovrätt går vidare till länsrätt och kammarrätt i form verkstäl-av
lighetsmål. domstolskostnadernaI beräknades inte någraovan
kostnader för dessa verkställighetsmål. Enligt Domstolsverket avgjorde
emellertid år 1991 länsrätterna 605 mål enligt 21 kap. föräldrabalken.
Ytterligare mål179 avgjordes kammarrätterna.av

En effekt s.k. självläkning. kanMan vissanta attannan avser en
andel de föräldrar inleder domstolsprocess också avslutarav som en
den efter på hand. Det mycket svårt hurärett tag att veta storaegen
samhällsekonomiska besparingar kan uppnås till följdsom av
självläkning.

Vad betyder separationen för barnen Att skiljas är smärtsamen
Ändåupplevelse för alla inblandade, och framför allt för barnen. visar

forskning barn klarar föräldrars separation bra i långsiktigtatt ett
perspektiv föräldrarna kan samarbeta finnsoch kvar föräldrar.om som
Däremot kan barn lever mitt i vårdnadskonflikt på olika sättsom en
påverkas negativt. kanDe i samband med separationen, eller senare,

i behov samhällets olika stödåtgärder inom barnpsykiatri,vara av
hälsovård eller socialtjänst. Kostnaderna för detta kan bli avsevärda
för kommunen, landstinget och staten.
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anledning hänsyn tilldet finnseffekterAndra att ta avsersom
i vissa fall.utredningar begärsbarnpsykiatriskakostnader för som

och ungdoms-emellertid barn-BUPantal kommunerEnligt ärett
vårdnadsutredningar. Dennalitet antalinblandad ipsykiatrin ett

våra beräkningar.därför medtagits ikostnad har

utfallsamhällsekonomiskt

resursinsatsersamhällsekonomiska utfalletredovisas dettabell 3I av
samarbetssamtalräkneexempel vidföroch besparingar vägtett som

100uppgår till 5Resursinsatsernadomstolsremiss.aktualiserats av
samhällsekonomiskatill 24 900 kronor. Denbesparingarnaochkronor

ärende.till 800 kronoruppgår därmed 19vinsten per
resultatmed detkan jämförassamhällsekonomiska vinstenDen som

samarbetssamtalförredovisatSocialstyrelsenRiksrevisionsverket och
Enligtavseende år 1988.domstolremiss frånefter rapportenskersom

uppgårstudie"samhällsekonomisksamarbetssamtalsig"Lönar en-
tillOmräknatkronor.till 10 900samhällsekonomiska vinstenden

kronor dettaförhållande till600 Idetta 14priser1993 års motsvarar
redovisar förvisamhällsekonomiska vinstenalltså denbelopp är som

förstudienden tidigareärende ihögre000 kronor änår 1993 5 perca
år 1988.

till-samhällsekonomiska vinstenredovisadetabell 3den iUtöver
samarbetssamtal.vidkvantifierbara effekterickeandrakommer även

inteLikaså har vitabellen.med iinte tagitseffekter harDessa
Vårsamarbetssamtal.effekterlångsiktiganågrakvantifierat av
denkvantifierats skulleeffekter hadedessabedömning ävenär att om

tabelliblinettoeffektensamlade större änännu

eftersom dearbetskraftpriser index för använts,till 1993 års haromräkningenI ett
samhällsekonomiskabesparingarna i denresursinsatserna ochhuvudsakliga

lönekostnader.bedömningen består av
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Tabell 3: Samhällsekonomisk bedömning räkneexempelvägt videttav
Samarbetssamtal aktualiserats domstolsremiss kronor.som av

Resursinsatser

Kommun 3 000-
Föräldrar 2 100-

Summa 1005-

Besparingar

Kommun 3 300
Stat 19 200
Föräldrar 2 400

Summa 24 900

Totalt 19 800

Samarbetssamtal aktualiseras före domstolsförfarandesom

Enligt enkätsvaren enades föräldrarna i 79 alla ärendenprocent av
med samarbetssamtal aktualiserades före domstolsförfarandesom

1993.2under år Eftersom antalet ärenden skiljer sig väsentligt
mellan kommunerna, det svårt rättvisande kommunvisär göraatt en
jämförelse. Skillnaderna i andel enanden mellan kommunerna är
mycket Mot bakgrund de kommunvisa variationerna detkanstora. av
därför intressant studera genomsnittligt ärende för riketatt ettvara
med utgångspunkt från enkätsvaren, och jämförelse med någragöra en
olika kommuner för vilka effekter besparingar uppståratt se som av

lyckas föräldrar Samarbetssamtal. De kommuneratt ena genom som
studeras i det följande Falun, Uppsala och Malmö.är

FalunI aktualiserades 110 ärenden före domstolsförfarande, och 12
ärenden remiss från domstol Av de ärenden aktualiseradesgenom som.
före domstolsförfarande kunde rättsligt förfarande undvikas i 90ett
ärenden, vilket 82 ärendena.motsvarar procent av

2 I beräkningen enandekvoten har antal de kommuner ingår iettav av som
enkätundersökningen exkluderats. Orsaken dessakommuner harär att angett att man
handlägger visst antal ärenden med samarbetssamtal före domstolsförfarande,ett men
inte i hur många dessa ärenden rättsligt förfarande kunde undvikas.ettav
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Uppsala enades föräldrarna 67I i 70 ärenden aktualiseradesav som
före domstolsförfarande. Detta 96 ärendena,motsvarar procent av
vilket mycket hög förhållandeenandekvot i till genomsnittet förär en
riket. Antalet ärenden aktualiseras från domstolremisssom genom
uppgick i Uppsala till 13.

de i Malmö ärenden föreAv 20 aktualiserades domstolsför-som
farande enades föräldrarna i ärenden, vilketll 55motsvarar procent.
Till skillnad från de flesta andra kommuner aktualiserades i Malmö
fler ärenden från domstol före domstolsförfarande.remiss ängenom
Antalet ärenden aktualiserades remiss uppgick till 47.som genom

Tabell Antal ärenden före domstolsförfarande, ärenden där4: antal
enandekvotkunderättsligt förfarande undvikas samt

Antal ärenden Antal ärenden där Enandekvot
rättsligt förfarandeföre domstols- procent
kunde undvikasförfarande

Falun 110 90 82
Uppsala 70 67 96
Malmö 20 ll 55
Riket 795 470 4 300

Tidsmässiga resursinsatser

de ärenden där rättsligt förfarande kunde undvikas, kanFör ett man
enligt enkäten utgå från i genomsnitt pågick i riket 3,5 samtalatt per
ärende. Pâ motsvarande kan utgå från i Falun, Uppsalasätt attman

pågick i genomsnitt respektive och 2,6 samtaloch Malmö 4,5 4,2 per
genomsnittligt antalärende. Skillnaden mellan de kommunerna itre

obetydliga.samtal ärende således inte heltper var
förVad beträffar samtalstiden bedömdes riket totaltatt tarovan

ledssamtalen i genomsnitt 1,5 timmar genomföra och deatt att avca
två faktisk samtalstid bedömdes varjesocialsekreterare. Förutom att
socialsekreterare dessutom lägger i genomsnitt ytterligare 0,5ner

förberedelser administration.timmar samtal för och Totaltper
bedömdes således samtalstiden, exklusive handledartid, uppgå till

timmar.4
Vanligtvis används vid samarbetssamtal handledare föräven att

diskutera vårdnadstvisten. bedömningen för riket hand-I attantogs
ledaren i genomsnitt 0,5 timmar ärende.avsätter perca

3 antalUppgifterna för riket antal ärenden före domstolsförfarande och ärendenom
utgángspunkti resultatetdär rättsligt förfarande kunde undvikas, har räknats medupp

enkätundersökningen för 79 kommuner.från
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I de kommunerna varierar samtalstiden relativt mycket, tilltre stor
beroendedel pâ antalet socialsekreterare arbetar med ärendenaatt som

skiljer sig åt. I Falun arbetar alltid tvâ och tvâ i ärenden medman
samarbetssamtal före domstolsförfarande, i Uppsala arbetar tvâman
och tvâ i ärendena30 medan i Malmö arbetar iprocent stortav man

Efter ha kontaktatbara de kommunerna bedömer visett att treensam.
den totalai Falun uppgår samtalstiden exklusive handledartid tillatt

vår för4 timmar, vilket detsamma bedömning riket. I Uppsalaär som
bedöms samtalstiden omfatta 2,5 timmar, och i Malmö 2 timmar.

Totalt för riket bedöms varje ärende inklusive handledartid ita
genomsnitt timmar. Bland de kommunerna bedöms den14,5 tre

i Falun,sammanlagda tiden längst där den i genomsnitt uppgårvara
till 18,5 timmar. Motsvarande tid bedöms i Uppsala 11 timmar ochta
i Malmö 6 timmar. Skillnaderna beror på Falun har i genomsnittatt

Uppsalafler samtal ärende och använder fler socialsekreterare änper
och Malmö.

Ätgângen tid för samarbetssamtal före domstolsförfarandeTabell i5:
de ärenden där föräldrarna enas.

C DA B
Genomsnittligt Tid Handledning sammanlagdper

ärende tid ärendeantal samtal samtal per perper
Cärende timmar timmar A- B +

18,5Falun 4,5 4,0 0,5
11,0Uppsala 4,2 2,5 0,5

0,5 5,5Malmö 2,6 2,0
14,5Riket 3,5 4,0 0,5

Kommunala kostnader

lönekost-uppskattas beräknaKommunala kostnader kan attgenom
förvaltningskostnader. Dessaför lokalernader, kostnader samt

bedömningenenlighet med den samhällsekonomiskaberäknas i som
redovisats ovan.

Beräkning

Lön-
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genomsnittlig tillMed lön uppgår 200 kronor månad15en som per
för socialsekreterare, lönekostnaden 20 700 kronor månadären per

arbetsgivaravgifterinklusive motsvarande 36,4 procent. Vidm.m.
genomsnittlig arbetstid 146 timmar månad blir timkostnadenen per

142 kronor.
riket beräknas den sammanlagda lönekostnaden ärendeFör förper

socialsekreterare till 000 kronor kronor2 142 timme 14ca per -
timmar samtalstid inklusive förberedelser administration.och

genomsnittlig lönen förVid lön motsvarande första social-enen
sekreterare, 17 800 kronor månad, lönekostnaden inklusiveärper

förarbetsgivaravgifter handledare 24 300 kronor månad.m.m. en per
Timkostnaden beräknas i enlighet med bli 166 kronor. Om varjeovan
handledare arbetar 0,5 timmar ärende blir den totala lönekostnadenper
för handledning 100 kronor.ca

Om beräkningsgrunder används för de kommunernatresamma som
vid beräkningen för riket uppgår lönekostnaderna inklusive hand-
ledarkostnad för Falun, Uppsala och Malmö till 700 kronor respekti-2

och 900 kronor.1 600 kronorve

och övriga förvaltningskostnaderLokaler-

för-med tidigare beräknas kostnader för lokaler övrigaI enlighet samt
valtningskostnader uppgå schablonmässigt till 25 lönekost-procent av
naden för socialsekreterare. riket blir dessa kostnader 500För ca
kronor ärende. Falun blir kostnaderna 700 kronor ärende,För perper
för Uppsala 400 kronor och för Malmö 200 kronor.

Tabell 6 Kommunala kostnader vid samarbetssamtal aktualiseratssom:
kronorföre domstolsförfarande i de ärenden där föräldrarna enas per

ärende.

TotaltLöner Lokaler och
övrig förvaltning

700 3 400Falun 2 700
400 000Uppsala 1 600 2
200 100Malmö 900 l
500 2 600Riket 2 100
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Kommunala besparingar

De besparingar i samband med samarbetssamtal ledergörs tillattsom
föräldrarna de kostnader skulle uppkommaäratt enas som annars

kommunen tvingats genomföra vårdnadsutredning. denIattgenom en
tidigare samhällsekonomiska bedömningen uppskattades att en
vârdnadsutredning i genomsnitt 40 timmar för socialsekrete-tar ca en

inklusive tid för dokumentation, utskrifter deUtöverrare, m.m.
minskade lönekostnaderna tillkommer minskade kostnader föräven

förvaltning.lokaler och
Enligt enkäten föräldrarna i genomsnitt i samtliga kommunerenas

i 79 alla ärenden med samarbetssamtal aktualiserasprocent av som
före domstolsförfarande. Falun, Uppsala och MalmöI enande-var
kvoten 82 respektive och96 55 Vidprocent procent procent.
beräkningen de direkta ekonomiska effekterna multiplicerasav
kostnaderna med dessa andelar.

Beräkning

Lön-

timkostnad kronor för socialsekreterare ochVid 142 40en en en
gäller lönekost-timmars vårdnadsutredening blir besparingen vad

kronornaderna för genomsnittligt ärende i riket 4 500 142 kronorett
motsvarande blir besparingen i Falun,40 timmar 0,79. Pâ sätt°

Uppsala och Malmö 700 kronor ärende respektive 500 kronor4 5per
och 100 kronor.3

Lokaler-

schablonmässigt tillägg på blir kostnadsbesparingenVid 25 procenten
och övriga förvaltningskostnader 900 kronor i riket 500för lokaler 4

Uppsala Malmö blir motsvarandekronor 0,25 0,79. I Falun, och- °
kronor och kronor.besparing 000 kronor, 1 300 4001
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föreKommunala besparingar samarbetssamtal dom-Tabell av
föräldrarnastolsförfarandei de ärenden där kronor ärende.enas per

Lokaler ochLöner Totalt
förvaltningövrig

000 5 700Falun 4 700 1
300 6 800Uppsala 5 500 l

500400 33 100Malmö
900 5 400Riket 4 500

Slutsatser

antalet familjer kommer tillräkneexemplet framgårAv att som
mellan kommunerna.före remiss varierar mycketsamarbetssamtal

och med denskall förebyggande arbeteSamarbetssamtalen ettses som
besparings-samtalen har uppnås godahöga enandefrekvens som

gäller kostnader beror skillnaderna mellan kommunernaeffekter. Vad
fördyrandevilken arbetsmetod används. Eni huvudsak på som

och två, vilket isamtalsledarna arbetar tvåkostnad görsär storatt
har ifrâgasatts.i landet och ocksåutsträckning som

vad gällerarbetsmetoderna skiljer sig kommunernaFörutom
redovisat de hade 110omfattning. Falun harsamarbetssamtalens att

separationsfrekvensen inteår innebärsamtal under 1993. Det att om
beräknade barnfa-sedan 1990, då SCBdrastiskt förändrats senast

allakommunnivå, så går 60separationsrisk påmiljers procent avca
inom famil-i Falun i samarbetssamtalbarnfamiljer separerarsom

separeradedejerätten. Uppsala går motsvarande 10I procent av
mycket fåMalmö när däremotföräldrarna i samarbetssamtal. I man

föräldrar med samarbetssamtal.separerade
samarbetssamtalfler separerade barnfamiljer nåsJu som genom

desto möjligheterna såväl kommunal-större är göraatt som sam-
besparingar. tabell 8 redovisas kommunalahällsekonomiska I

den uppstår i samband medkostnader, besparingar vinstsamt som
före domstolsförfarande där föräldrarnasarnarbetssamtal Avenas.

framgår genomsnittligt ärende i riket vinstentabellen för äratt ett
vinst Malmö ungefär2 500 kronor. Motsvarande i Falun och är

densamma för riket, medan i Uppsala vinsten 4 800 kronorär persom
generelltUtifrån dessa resultat går det emellertid inte uttalaärende. att

sig besparingar kan totalt. Besparingarnashur görasstora somom
studerat här.storlek beror på antal faktorer vi inte närmareett som

effekter. långsiktigaExempelvis har vi enbart beräknat kortsiktiga De
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effekterna vi däremot mycket lite Hittills har uppföljningvet om. av
samarbetssamtalen på läng sikt inte ingått naturlig del isom en
socialtjänstens arbete. något borde utvecklas framöverDetta är som
för få bättre kunskap samarbetssamtalens effekter, och föratt en om

undvika lângdragna dornstolsförfaranden.att

Tabell 8: Kommunala kostnader, besparingar nettovinstsamt av
samarbetssamtal före domstolsförfarandei de ärenden där föräldrarna

iärendekronor perenas

Kostnader Besparingar Vinst

3003 400 700 2Falun 5
800000 6 800 4Uppsala 2
400100 3 500 2Malmö 1
500600 400 2Riket 2 5
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synpunkterungdomspsykiatriskaochBarn-Utdrag ur
hålletumgängeskonflikter, föredragvårdnads- ochpå

MullsjöivårdnadsmåliseminariumDomstolsverketsvid
ochvid barn-överläkareGustavsson,Torgny ung-av

Växjöiklinikendomspsykiatriska

i deochså djuptoftaochin grymtbarnVarför dras vuxnas--
orsaker.fleranaturligtvisfinnsskilsmässor Detvidkonflikter

svårtvälvill demochsina barnälskarFöräldrarförsta:detFör -
barnet.förbrakanavskyrjustden deinse varaattatt nu

mig självföräldrar. Jagsinadelandra: Barnen ärdetFör seraven
denmedsolidarisktmig barnetföreställajag inteDå kanmina barn.i
migförråddesjälvmigdeldetsammaandre det att avsom envore-

avskyr.till den jag
igenkännerjagandre. Närdendeltredje: Barnet ärdetFör aven

iin barnetdraintesvårtblir detmitt barn,avskydde i attden
intebarnetförsöka få attskilsmässokonflikten varaatt t.ex.genom-

andre.likna denintedelen av,
involverade iocksåmed. De ärfjärde: BarnetdetFör agerar

fördelar,skaffa sigförsökerspelet,imedspelarochseparationen
frihetnärhet,omtanke,kärlek,vinna

barnet.viasårbarandrefemte: Den ärFör det
användas.kanbarnettilllederDetta att

makekonflikter Föranvändas idåsig barnlåterochanvändsHur
äktenskap/samboförhållanden.också inomgenerellt,skerdetta

sinabäggebehöverälskar ochBarnsanninggrundläggande är:En
tyckafåbehöversammanboendenödvändigtvisföräldrar inte men--

medidentifiera sigdem,läraträffa dem,ochtillrelateradem, avom
dem.bildersina inreuppskattafåbehöverdem. Dedem, avtrotsa

iskörabarnDettafrån dem. göruppskattningfåbehöver enOch de
medfotpå godsighållaochtillfredsställavillföräldrakonflikt. De

barnetumgängeskonfliktiutnyttjas. Omkandetbägge och t.ex. en
informationnegativuppskattarochogillar omattvet pappamamma

sådanverklighetenoberoende attbarnetså kommer geavpappa,
Sägertillgivetvis viceochinformation pappa.mammaomversa-

helagråterjagdåligt,dethos ärtillalltså barnet att mammapappa
oftadetså sägerjämtlängtarfår ingen omjag etc, mertiden, mat,

Givetvis kanhosdethur ärvill höra manänvad mamma.ompappa
i denmåstejagfalska,generelltbarnetsinte döma menutsagorut som

hurochvill hörajagdetVadärmig:frågaföräldersituationen som
starkt inreharbarnetmed det. För ettbarnsmittväl utsagorstämmer

hansl-behållafåförföräldern/lyssnarentillfredsställa atttvång att -
kärlek.hennes
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Detta speletsär grundprincip. Jag skall beskriva sätt barntrenu som
kan användas och låter sig användas.-

Triangulering: Barnets handlingar tolkas hela tiden och konsekvent
och ställningstagandenutsagor avseende föräldrarnasom och deras

konflikt. Vill jag på kvällen detute är tecken på jag intevara ett att
trivs hemma, vill jag hemma visar det jag inte känner mig friattvara

jag vill.göra Barnet kanatt i denna situation intesom uttrycka egna
uppfattningar då allt tolkas i ljuset konflikten. Detta berövar barnetav
identitet och sliter i solidariteten till föräldrarna, det ocksåmen ger
barnet möjlighet till utspel, med utpressningatt t.ex. tvingagenom
fram olika fördelar. Men barnet vill inte hamna här, det sitter i en

interävsax går sig ochatt tasom smärta,symptom:ur som stress,ger
depression, överdriven vaksamhet

Koalition: Barnet har hamnat i fast knytning med förälderen en
den andre. Barnet uttrycker ochmot förälderns aggressivitetutagerar
den andre. Barnetmot alltså aggressivitet älskadutagerar mot en

på uppdrag och i älskad intresseperson inte iav en annan persons -
sitt Barnet sitter på någonseget. axlar. Men det innebär barnet,att

har bägge föräldrarna inom sig, aggressivitetsom delarut motagerar
sig själv. På detta får barnetsätt makt och kärlek-uppskattningöverav

från sin koalitionspartner, samtidigt självdestruktivt, fårmen agerar
skuldkänslor och det kan bidra till utvecklandet negativ identitet.av en

Sändebud: Det här vanligär position för barn i skilsmässositua-en
tioner. Det innebär skyldigheten förmedla budskap inteatt alltid i-
verbal form och inte alltid klart uttalade och ofta halv- eller omedvetet

mellan föräldrar inte kommunicerar med varandra direkt. Oftasom-
handlar det negativa budskap, kritiska "Säg till dinom utsagor:

han skall minsann inteatt det kan också frågor:pappa men vara
"Du kan fråga din mina skivor har blivit av.",mamma var
Varför får vi aldrig din håller inne, frågapengarna som pappa
honom det." Men det kan lika handlagärna att utom agera
budskap aggressivitett.ex. Någotmotmammas partner.pappas nya

det vanligaste förmedlaär budskapattav hur detumgängetom om-
skall det inte fungerar,att överenskommelser skallvara, göras,som
brytas. Barnet får roll, detta ofta inteett förären ansvar mogetsom
och framför allt inte ligger i deras intresse. Men de blir ocksåeget
upphöjda, betydelsefulla vilket kan så kusligt. Och så finnsvara nog-

alltid risken likt den romerske budbärarenatt bli straffad för
budskapet. Lockelsen ligger i få makt informationsflödet,att över
kunna utnyttja, dra fördelar, utkrävastyra, belöningar. Vad barnet
ofta då inte märker det pris i formär otrygghet, brister iav omsorg,
risk för utsatthet, det löper.som

Även barn medagerar, så makarna-föräldrarnaär de förstaiom som
hand och de primärt orsakar barnet hamnar i dessaansvarar attsom
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Å alltdelihågvi kommamåstesåsidan attandrasituationer. aven
omfattning.mindreoch ifamiljer temporärtallaiförekommerdetta

tillräckligt in-blirskilsmässo-vårdnads-umgängeskonflikterNär
barnmisshandel.formdesålångvariga utgörochflammerade aven

sigkanbarnmisshandel det röraslagsvad förförståkonkretFör att
perspektiv,olikautifrån demisshandeltitta tre somkan manom

exploatering,förlust,anlägga:brukarH GustavssonLarsbarnläkaren
förslavning.

formkanförlusterviktigaförorsakasbarnetFörlust: Att som enses
fåalltifrånförluster atthandlakanmisshandel. Det yttreomav

förutpressning attlämnasleksaker utförälder,träffa somsomen
miljökamrater,förlustertill umgänge, somskall kommabarnet av

förlustertill inretillkommafâr somtycker menomman -
förlustellersjälvsigdelarallatycka avmöjligheten att avom

livet.iförutsägbarhet
sådantförutnyttjasbarnetdetMedExploatering: somattmenas

mellansändebudintressedess attiligger t.ex.inte eget vara-
älskadagerandeaggressivtkritik och motstå för enföräldrar, att

förälder.förälderssinochfå tröstaatt varaperson,
våld. Det ärmed eller t.ex.förtrycks utanFörslavning: Barnet -

intetillåtsdetstrid,föräldrarnasisegertroféochslagfältslagträ,
inreförsiggårvilja. Dessutom ettåsikter,känslor,uttrycka egenegna
inresinaochförställningtvingas emotbarnet egnaförtryck, tanär

ijagsittdelamåstedärmed egetochföräldrarälskadebilder uppav
förskjutas.kanintebordeond,ochsidagodvit svart mensomenen

fördådå och ärmening utsattadennaialla barnskallNu sägas att
det finnsochform,mildoch iperioderkortaundermisshandeltåloch

barnMångadrag.positivaiblandsituationernabeskrivnaockså i de
skiljs ochdeföräldrar närsinasyndtyckeråldraräldrei lite t.ex. om
månvissibra. Attkännaskanfådåtill. Att varahjälpavill ta ansvar
undertonåringförfintkännaskanför sin enförälder enpappasom

frågaintedetdåMen ärförkrisar ex-det omtid, när pappa.
ploatering.

skilsmässordå barnetHur reagerar
sigkännerdåligt. Deifåroroliga,ledsna,blir ontDe sovermagen,

mittmed barnenorktid ochinteoftaharFöräldrarnaövergivna.ofta
förlusterna.kanskeliderbarnMindrekris.i sin avmeregen

stämninggodannorlunda,blirmiljöändras,Dagsrutiner ensomsom
Saknaden närförlorad.gårförutsägbarhetförsvunnit, somsom

fjortonOchmellantidgår långdetochförsvinnerföräldrar ses.man
medjämföraskankanskeDetfemâring.förtidlångdagar är t.ex. en

Äldre för-bråken,liderbarnförmånaderfyra mer avvuxen.en
hemska stäm-denoutsagda,dettystnaden,andre,denkastelsen av

sker.detiverkanochorsakförståinteockså somMenningen. attav
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Och de längtar efter den frånvarande. I förpuberteten med sitt ofta
starka blir barnenrättspatos ofta och hätska den föräldermotarga som
de uppfattar har förbrutit sig den gå, dentar hittatsteget attsom som-

e.d. Och då kan de hamna i den otäcka situationenen annan deatt
sig:säger "Jag skall aldrig bli pappa" det de redanärsom men-

och de förkastar alltså del sig själva, vilket kan bidra tillen av
självförakt och negativ identitet. Tonåringen tycker ofta syndmer om
sina föräldrar. allaI fall efter det pubertetens lagtatt sig därstormar -
kan upptäckten föräldrarna fortfarande haratt sexlivannars av ett vara
omskakande och upprörande. Men sedan har tonåringen börjat
distansera sig, föräldrarna har liv,att och kanettser eget t.o.m. se
positivt på skilsmässa. Genomgående barn harär svårt och lideratt av

ställning mellan föräldrar.att ta De angelägnaär rättvisa och kanom
kanske på sig för det i vårdnads-ta och umgängessammanhang.ansvar
När de ställning de det förgörtar de på något känneratt sätt sig
tvingade. Och hos många, många finns länge efter, kanske tio år efter
skilsmässan, längtan föräldrarna skall återförenas.atten

De flesta barn kommer sina föräldrarsöver skilsmässa och detgör
psykiska problem. Detta gällerutan oberoende förälder harav om en

vårdnaden eller det vårdnad,är det gäller oberoendeom gemensam av
har konventionellt ellerumgänge växelvis boende,om så kalladman

delad vård. Det finns kanske tecken tyder påt.o.m. barnattsom som
bor växelvis hos föräldrarna mår bäst. Det förutsätter goda
samarbetsmöjligheter föräldrarna emellan, och egentligen detär
kanske det utslaget.som ger

När striderna omkring vårdnad och blir långaumgänge och
destruktiva så far dock barnen illa och får psykiska Detsymptom.
finns inget specifikt barnsätt i dessa sammanhang.som reagerar
Det generella reaktionsmönstret vid kriser regression,är dvs. gårman
utvecklingsmässigt tillbaka och på barnsligareett sätt.reagerar
Saknad, och ångest grundtemat.är De kan sedan sig mångasorg ta
olika uttryck. Depressivitet hos små barn är sätt dåett att reagera,
barnen blir oroliga, lätt och oglada, tänker på eller suicid-görarga
handlingar. En klinisk erfarenhet självmordshandlingarär hos barnatt
under puberteten ofta har med allvarliga och komplicerade skilsmässo-
hot Ettgöra. kliniskt intryckatt tvångssymptomannat är fobier,att -
ritualhandlingar, tvångstankar hos förpubertetsbarn ofta för-är-
knippad med skilsmässohot. Symboliskt kanske kan det så attman se
barnet tvångsmässigt försöker hålla sammanfallande tillvaro ien
ordning eller förskjuter sin ångest för det verkliga sönderfallet till-
något overkligt och kanske mindre hotande.

Man har dessutom kunnat konstatera barn söker påatt som
barnpsykiatrisk klinik i högre frekvens än genomsnittet har skilsmässo-
erfarenheter, och barnen Skå på 50-talet ochatt barn skoldag-
hem 80-talet oftare lever i skilsmässoförhållanden. En typ av

förutom desymptom nämnda ofta hos barn leversom man ser som- -
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umgängekonflikter, ärvårdnads- ochsvåratrycket enunder av
ständigtochsigkontrollerar ärförsiktighet. Barnetsjälvbegränsande
känsloruttryck förpå sinavaktarochsigbeterhur detmedvetet om

barnetälvinskränkning ärsådanmed attRiskenuppfattningar.och en
känslouttryck, eftersomtilloförmågaochförrädslautvecklar en

betydelse.tolkadvidgad,fåttsig självaförståfårinte utansådana en
drabbas,där barnenskilsmässordåligamedriskernasiktPá längre är

könsidentitetsinantingentillförhållandeskadatfårde egenettatt
förmodellochpåderasochkönetandra egentill det atteller syn

ytterligareskadat. Detblir är ettföräldraskapochparbildning eget
till barnföräldrarstöd,vetenskapligtvisst attharintryck,kliniskt som

dåligtochkompliceradeutsträckning harhögiproblempsykiskamed
barndom.sinfrånerfarenhetskilsmässorgenomförda egensom

visserligen ärskilsmässavanligsåalltsådetskulleDå att envara
normaltvi ärkriserde livetstillhörbarnetför somsmärtsam men

skilsmässorhätskautdragna,klararustade attatt menav,
pågår,demedanlidandestarktdels är ett

problem,psykiatriskabarnetriskerardels att ge
parbildningtillmöjligheterbarnetsskadariskerarockså egendels att

generation.drabbaralltså nästaochföräldraskapoch eget

viktigavilkasammanhangi dessadå habarnborderättigheterVilka -
ochvårdnads-synpunkt närbarnpsykiatrisk ta,skallhänsyn man ur

grundperspektiv kanolikaNågralösasskallumgängesfrågan
anläggas:

avgörande. Det ärskallbästabarnetsdetSjälvklart är varasom- bästabarnetsdet. Förförfrågeteckenvilljag sättasjälvklart ettså att
Andraföräldrar.samverkandeochsarmnanlevandetvåalltidär

förhållandedettaproblem. Just attochnackdelaralltidharsituationer
fördenhittahindertillblikan attprobleminnebäralltid ettskilsmässa

"Detkritiseras.kanlösningvarjeeftersomlösningen"bästabarnet -
någotapplicerakanstället ettfiende." Igodasblir detbästa man
"dentalahellreminnesregel ochperspektiv, omannorlunda annanen

mindre,dealltid, ärdetfinnsNackdelarlösningen".dåliga varminst
fördelarnaövervägernär

förmågaföräldrarnasfrånutgårperspektivgrundläggandeEtt annat-
alltså inteskallDetframför sinabehovbarnetsprioritera egna.att
förmåganhaskallJagavgör.ha barnetbehovmitt att somvuxnavara

önskemål,bekvämlighet,åsidosätta egnadet krävs, egnanär egenatt,
besvikelseochbitterhetså kräverbehov attutanbarnetskänslor, när -

förälderjagintegivetvisinnebär attDetbarnet.drabba somskall
liktydigaintebehov ärönskemål. Barnsbarnetsförmig plattlägger

sammanhanget ärdet härImakten.ochfår bestämmabarn tamed att
medharvård inteochvårdnadbarnetsunderstrykaviktigtdet attatt

belöning,kaninte utgörahellerochföräldrar göramellanrättvisa att
sigbetettmakarna motför hurbestraffningellerkompensation
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Ävenvarandra. make betett sig förolämpande kan goden som vara en
förälder, hustru blir övergiven inte självklartär den lämpligas-en som

Och den förälderte som skulle gå undermamman. hon/hanom
inte fick barnet, definitivt inteär den bästa där blir barnet tillmer-
för föräldern än tvärtom.

Ett tredje perspektiv på vad barns kräverrätt barnär alltidatt-
behöver bägge sina föräldrar. Bäst tillgodoses detta behov barnetom
får träffa föräldrarna i vardagssituationertätt, och föräldrarna boratt

varandra. Sedannära kan omständigheter ställa särskilda krav, t.ex.
på glest korta träffarumgänge, eller skydd tredje Men allapart.av
barn behöver levande realistisk bild den förälderäven det inteen av
bor hos. Det allra minimalaste, barnet kräver är rätten tyckasom att

sina inre bilder den förälder det inte träffar.om av som
Det fjärde perspektivet jag vill peka på tidsaspekten.är Barns rätt-

kräver tvisten med minstaavgörs möjligaatt tidsutdräkt. Det kan alltså
så den minst dåligarent lösningenatt gårärav vara atten som

åstadkomma med fler fördelargentemot mäste få anstå.nu en som
Tidsaspekten innebär dessutom, beslut hur vårdnads-att ochom
umgängesregler skall måste hänsyn till barns tidsupplevelse.ut tase
Ofta kan konventionella umgängesintervaller helt fel det lillavara ur
barnets utgångspunkt. Det för lång tid emellan, förtar kort förär att
bygga trygghet och kontakt och är oftat.ex. sommarumgängeupp ett
för länge ifrån sin huvudvårdare.att tryggavara

Jag naturligtvisär medveten dessa perspektiv kan stå iattom
konflikt med varandra, jag de alla viktigaäratt vägamen attmenar
ihop när vårdnads-avgör och umgängesmål, kanskeett i denman
ordning jag angivit.

Man skulle kunna lägga till femte perspektiv på vad barnetett-
behöver: föräldrarna inte sin sak tillatt domstol. finnsDettar fånog
saker så destruktivaär för samarbete och ömsesidig förståelsesom

vârdnads- och/eller umgängesprocess. Man låser fast sig,som en
uttalar alla de nedsättande saker kan hitta den andre, blirman om
utredd och stämplad.

Utifrån dessa perspektiv skulle jag vilja några synpunkter på vadge
jag tycker rättsapparaten skulle kunna göra.

För det första skulle jag vilja advokater generellt ladeatt settse ner
mycket kraft och energi få föräldrarna i godo,att att attenas
advokaten skullenästan talesman för den andreagera parten,som att
hjälpa sin klient barnets behov bortom denatt kränkthet,se vuxnes
särade stolthet, bitterhet, misslyckandekänslor och Att advokatensorg.
inte med sin klient överväger strategier för vinna den andreöveratt
vilket oftast blir barnet,över möjligheterna och strategin förutan att
samverka med den andre. Och jag skulle vilja domstolarnaattse
generellt försökte så litegöra möjligt, dvs. inte begär utred-som
ningar, där sådana inte kan förmodas tillföra viktig information,ny
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glödandesamlardärförhandlingar,muntliga parternalångainte har
förnödvändigtoundgängligendå det intehuvuden, ärvarandraskol

önskaskulleOch jagför barnet.villkorenförståskalldomstolenatt
mållåta blimöjligheten,hade attdomstolarna taatt omsammauppatt

faktaavgörandeförbeläggfinnsintedet attigen,och nyaomom
blivitde intetyckaföräldrarna-parternakanske attDä kantillkommit.

irättssäkerheten ärofullständigt ochsak attderas prövatshörda, att
perspektiv. Det äralltid ifrånutgår vuxetettfara. Det resonemanget

prioriteras.rättssäkerhetbehovhöras,behovde somatt avvuxnas
annorlunda.kräver ärvad barnetsoch rättbehovBarnets
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