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CODEN: 

The investigation concerns the legal procedure in the cases referred to, 
with special attention given to how the child is affected. The law actually 
makes it possible for parents to carry on a series of actions and appeals 
before courts and other authorities for a number of years, so that the 
children are left in a state of uncertainty as to where they will live. 

Actions concerning custody are brought in civil courts, actions concerning 
enforcement of decisions taken by courts and other authorities, are brought 
in administrative courts. This can give rise to conflicts of jurisdiction. 
The courts may sometimes act beyond their competence and there may be 
ignorance about the precise extent of the powers vested in other authorities. 

The investigation also concerns the manner in which courts and other 
authorities deal with the cases before them, and the question as to who 
can have the status of a party in the different types of cases. One 
section deals with the question of legal representation for the child, 
and another section discusses the role of a representative for the child, 
insofar as such assistance is granted to the child. One section discusses 
the wishes of the child, and the extent to which the)*:' are taken into account. 
In the concluding discussion and summing-up, the procedural standing of 
children and parents is analysed, and there is a discussion of the special 
reports that may be submitted to the court and of possible limitations of 
procedure. 

The upshot is that the interests of parents are found to be favored much more 
than those of children, and that the very long delays that may occur are 
detrimental to the children's health and general well-being. Accordingly, 
we conclude by presenting a series of proposals designed to improve the 
situation of the child in the areas investigated. 
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GEMENSAMT FÖRORD 

Sedan 1979 har vi forskat omkring barns ställning i mål rörande 
vårdnad, verkställighet och omhändertagande för samhällsvård. 
Vi var båda intresserade av barns förhållanden/ och hade turen 
att träffa Ulla Jacobsson/ som 1978 givit ut den uppmärksammade 
boken "Ett barns rättigheter"/ och ansåg att ämnet borde belysas 
ytterligare. 

Vi har arbetat tillsammans och tagit fram grundmaterialet gemen
samt. Detta var nödvändigt eftersom ämnet var så omfattande. Det 
har också visat sig värdefullt att ha någon att fortlöpande disku
tera med. Det har också underlättat det administrativa arbetet om
kring avhandlingen att vi har varit två som kunnat ta kontakter, 
skriva brev till myndigheter o.s.v. Vårt gemensamma arbete är 
alltså en enhet/ även om den består av två delar (två monografier) 
där var och en svarar för sin del. De två delarna är dock inte så 
fristående att de kan läsas som två helt skilda arbèten. I bägge 
delarna behandlas samma material/ men ur olika aspekter. 

Även om vi var på det klara med att forskning och avhandlingsarbete 
inte är att sitta i sin kammare och tänka djupa tankar/ som skulle 
komma till oss av sig själva, så visste vi inte att det i så stor 
utsträckning som visade sig vara fallet rör sig om ett omfattande 
arkivarbete och administration, t ex att ansöka om bidrag. Verklig
heten var att sätta till massor av tid för att skriva brev, ansöka 
om anslag, springa till posten och hämta eller skicka iväg brev, 
och att kopiera. Vi har slitit ut var sin skrivmaskin och använt 
massor av radérvätska och kilovis med papper. 

Vi vill framföra ett tack till professor Ulla Jacobsson, som med 
intensitet och intresse för vår forskning hjälpt oss att vinkla 
problemen från olika håll, och under olika perioder arbetat inten
sivt tillsammans med oss. 

Vårt nästa tack vill vi framföra till registratorer, vaktmästare 
och all övrig kanslipersonal hos JO och Regeringsrätten, kammar
rätterna, länsrätterna i Stockholm och Linköping, Högsta domstolen, 
Svea hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge. De har med 
hjälpsamhet, vänlighet och tålamod tillgodosett vårt behov av 
akter, plockat i arkiv och hjälpt oss med kopiering. Vårt tack 
går också till de socialförvaltningar som lånat ut grundmaterial 
till oss. 

Ett varmt tack går till alla som har hjälpt oss med tips och syn
punkter, som har diskuterat med oss vid seminarier och andra till
fällen och till dem som har hjälpt oss med utskrifter. 

Vi har självfallet inte kunnat genomföra ett projekt i den här 
storleksordningen utan ekonomiska bidrag. För sådana tackar vi 
Emil Heijnes minnesfond, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, 
Helge Ax:son Johnssons stiftelse, Hvitfeldtska stiftelsen och 
Allmänna barnhuset för deras bidrag. Från Humanistisk-samhälls-
vetenskapliga forskningsrådet har vi fått ett pilotanslag för 
vilket vi också framför vårt tack. 

Slutligen - men mest - tackar vi våra familjer, som under många 
år levt omgivna av papper, störda av långa telefonsamtal, lämnade 
ensamma under tider då vi rest land och rike runt för att samla 
material, och som hela tiden stött och uppmuntrat oss fram till 
det föreliggande resultatet. 

Bromma och Järfälla maj 1984 och oktober 1985 

Göte Appelberg Ilse Wetter 
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GEMENSAM IN LEDNING 

En för de flesta juridiska studier gemensam fråga är: Vad är gällande rätt? 
Vid ett försök att ge svar på denna fråga genom e tt studium av det vid en 
viss tidpunkt, i ett visst samhälle rådande rättssystemet, är det väsentligt 
att hålla i minnet att ett samhälles rättssystem är en del av samhället som 
helhet, dess kultur och historiska bakgrund, dess politiska och sociala 
struktur. Rättsreglerna kan sägas återspegla människors sätt att se på va
randra och sin tillvaro samt d eras ideologiskt förankrade vilja att reglera 
denna. I ett demokratiskt samhälle kan även rättsreglerna sägas vara det å-
skådliga slutsteget i en demokratisk beslutsprocess när folkets representan
ter "tolkat" folkets vilja. Rättsreglerna kan därvid sägas vara resultatet 
av den politiska kompromiss som f lertalet folkrepresentanter kunnat a nsluta 
sig till. 

Även så personliga och intima förhållanden som s amlivet mellan enskilda in
divider inom familjen är föremål för denna ideologiskt förankrade politiska 
verksamhet. Rättsreglerna inom familjerätten och de till familjerätten knut
na delarna av förvaltningsrätten är ett uttryck för hur tidigare generatio
ner och nu levande ser på dessa förhållanden som samhällsföreteelse och per
sonlig samlevnadsform. 

Ur rättsreglerna inom dessa områden kan ma n även dra slutsatser om samtid ens 
uppfattning om barn. I vilken utsträckning betraktas barn som självständiga 
individer med egna behov och intressen? I vilken utsträckning betraktas barn 
som en del av/ett bihang till vuxna (vanligen föräldrarna) utan egna behov 
eller intressen? Dessa för vårt arbete grundläggande frågor har vi sökt svar 
på genom a tt studera rättsreglerna och handläggningen av frågor knutna t ill 
tre typer av mål, som b ehandlar situationer där barns tillvaro och situation 
är central. 

Vi har valt att se barnet som en individ med egna behov och intressen. Dessa 
kan sammanfalla med e ller stå i konflikt till andra individers behov och in
tressen. Vi har satt barnet i centrum och fokuserat våra frågor utifrån bar
net och dess relationer till dels föräldrarna, dels samhället i övrigt. 
Detta kan illustreras med ned anstående enkla modeller: 

1) 2) 

/N. 
» S 

Modell 1) avser att visa hur barnet i första hand är beroende av och inter-
agerar med s ina närmaste vuxna (föräldrarna), och i de flesta fall via dessa 
till samhället i övrigt. Detta gäller särskilt för små barn, och det är i 
första hand dessa (från 0 till omkring 14-15 år) vårt arbete behandlar. 
Modell 2) avser att visa att barnet direkt interagerar med d els sina föräld
rar, dels samhället i övrigt. 
Vi behandlar i vårt arbete de frågor som ä r knutna till barnet med de ssa 
bägge perspektiv (som modellerna illustrerar) parallellt. 

Sedan barnets position på detta sätt fixerats återstår att söka en struktur 
för beskrivning av barnets relation till såväl föräldrarna som t ill samhäl
let i övrigt. Därvid använder vi begreppen barnets behov och intresse för 
att beskriva denna interaktion. Som näm ndes kan därvid barnets behov och in
tressen antingen sammanfalla me d eller icke sammanfalla med fö räldrarnas el-



2 

1er samhällets. Eftersom det i mänskliga relationer nästan aldrig är fråga 
om enkla antingen - eller - förhållanden, har vi sökt illustrera vårt sätt 
att behandla dessa frågor i nedanstående enkla modell: 

3) Barnets behov och intressen överensstämmer med andras 

alltid ofta nästan aldrig 
I  I  I  I  l _ _ _ l  

mycket ofta ibland äTdrig 

Modell 3) avser att visa hur barnets behov och intresse i tiden kan förhål
la sig till föräldrarnas eller samhällets med avse ende på om de sammanfaller 
eller ej. 

På motsvarande sätt kan barnets behov och intresse beskrivas vad g äller med 
vilken intensitet de sammanfaller eller ej med f öräldrarnas eller samhäl-
lets. Detta har vi sökt illustrera i nedanstående enkla modell: 

4) Barnets behov och intresse överensstämmer me d andras 

endast i 
helt nästan helt delvis mindre d elar inte alls 

Barns behov varierar bl a med ba rnets ålder. Även me d den begränsning vi 
gjort i vårt arbete (0 till ca 14-15 år) är variationerna så stora att det 
är tveksamt om de låter sig inrymmas i ett enda begrepp. 

En av de svåraste frågor vi ställts inför vid planeringen och uppläggningen 
av vårt arbete var: Vad ä r då barnets intresse? Denna fråga är av central 
betydelse för vårt arbete. Det är ju kring den som h ela vår studie är upp
byggd. Vi har därför formulerat vad vi anser vara barnets intresse på föl
jande sätt: 

Barn skall från födelsen och fram t ill den dag det fyller 18 år (dvs 
blir myndigt) utvecklas från en av andra totalt beroende individ till 
en i personligt, ekonomiskt och socialt avseende självständig, mogen 
och handlingskapabel individ. Den h ållning och de insatser från sam
hällets i övrigt sida som frä mjar denna u tveckling tillgodoser barnets 
intresse; medan den hållning och de insatser som försvårar eller hind
rar utvecklingen står i strid med b arnets intresse. 

Så formulerat täcker begreppet självfallet långt flera vetenskapsområden än 
det juridiska. Vårt arbete går emellertid ut pa att studera hur barnets in
tresse tillgodoses inom ramen för det rådande rättssystemet begränsat till 
tre typer av mål, där barnets levnadssituation är central. Det gäller dels 
mål angående förändring av barnets familjerättsli ga status (vårdnadsmål), 
dels mål som behan dlar situationer där någon ege nmäktigt berövat vårdnadsha-
varen dennes möjlighet att utöva vårdnaden e ller berövat den umgängesberät-
tigade möjlighet till umgänge me d barnet (verkställighetsmål) och dels mål 
som behan dlar situationer där barnet befinner sig i en så utsatt situation i 
personligt eller socialt avseende att det ur samhällets synpunkt betraktas 
som o acceptabelt (omhändertagandemål). 

Vad som framfö r allt intresserat oss är att studera om de t processuella för
farande som t illämpas i dessa mål är så konstruerat att barnets intresse i-
dentifieras och tillgodoses. Vårt syfte är att försöka ge en samlad b ild av 
hur domstolar och myndigheter handlägger mål, där barns förhållanden är ak
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tuella. Vi har alltså valt en metod som skulle kunna beskrivas som s ystem
kritisk inom rättsdogmatikens ram. 

Vi har också valt att göra studien mycket praktiskt inriktad i den bemär
kelsen att vi sökt efter mönster i den faktiska handläggningen av mål och 
ärenden hos domstolar och myndigheter. Dessa mönster har vi sedan ställt mot 
huvudfrågan - i vilken utsträckning barnets intresse tillgodoses eller ej. 
Undersökningen bygger på de mål och ärenden, som vi letat fram hos allmänna 
domstolar, förvaltningsdomstolar och JO. Vi har också använt oss av littera
tur som r ör de olika juridiska områden vi har arbetat med. Med utgångspunkt 
från rättsfallen har vi exemplifierat barnens ställning i de olika typerna 
av mål och ärenden. Arbetet kan d ärför beskrivas som i huvudsak deskriptivt 
och systematiserande. 

Barnets problem behandlas olika inom familjerätten - där barnet är ett ob
jekt som slits mellan föräldrarna/vårdnadshavarna i en vårdnadstvist - och 
inom den offentliga rätten, där barnet slits mellan föräldrarna/vårdnadsha
varna och samhället inför ett ifrågasatt omhändertagande. Eftersom det före
kommer, att ett och samma barn blir föremål för båda k onflikterna, har vi 
undersökt hur detta faktum kan inverka på var barnet skall vårdas. 

Vårt syfte var att se hur barns intresse kan tillgodoses vid handläggningen 
i olika domstolar och hos olika myndigheter. 

Vi begränsade oss till att undersöka omhändertaganden jml 25 § a/ och 29 § 
barnavardslagen^ där föräldrarnas beteende mot barnet är grunden för åtgär
den. Därmed ansag vi, att barnet och föräldrarna stod i konflikt med varand
ra, och vi ville se, vem som t illgodosåg barnets intressen gentemot föräld
rarnas. 

I konflikter mellan föräldrarna - såväl konflikter när det gäller vårdnad 
som när det gäller vården om barnet - är barnet endast ett objekt som in te 
har någon stor möjlighet att påverka sin egen situation. Vårdnadskonflikten 
omges som re gel av en stor utredningsapparat, där barnet (utom i undantags
fall) inte har någon möjlighet att själv vara part. Inte heller kan barnet 
vara självständig part i de mål om o mhändertagande som behandla r barn under 
15 år. 

Den t redje konflikten vi ville diskutera är konflikten mellan föräldrarna om 
barnets vård, vilken kan y ttra sig i att den förälder som - p g a umgänges
rätt eller som vårdnadshavare - vill ha barnet till sig begär verkställighet 
för utövande av vårdnad e ller umgängesrätt. 

De lagar som främst berör konflikterna är i här aktuellavali barnavårdsla-
gen1/, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen i mål rörande omhän
dertagande för samhällsvård, föräldrabalken och rättegångsbalken i mål rö
rande vårdnad, och föräldrabalken och förvaltningsprocesslagen i mål rörande 
verkstäl1ighet. 

Vi var även intresserade av att undersöka om proc essordningen var den lämp
ligaste för barnens del. Vårdnadsmålen avgörs i allmän domstol, medan mål om 
omhändertagande för samhällsvård och verkställighetsmål avgörs inom fö rvalt
ningsdomstolarnas ram. Vi ville se hur detta faktum in verkade på t ex hand 

1/ Den 1.1.1982 ersattes 1960 års barnavårdslag av socialtjänstlagen /SOL/ 
och lagen med s ärskilda bestämmelser om vård av unga /LVU/. De problem 
vi behandlar i vår undersökning är dock av den art att de är relevanta 
även när det gäller tillämpningen av LVU. 
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läggningstiderna, och hur lång tid det kunde ta innan det fattades ett slut
ligt beslut om var barnet skulle bo. 

Vi har för att undersöka detta studerat huvudsakligen omhändertagandeärenden 
och handläggningen av dessa i förvaltningsdomstolarna. I något fall har 
också ärende om upphö rande av samhäll svärden tagits med. 

I vårdnadsmålen har vi dels undersökt v^rdnadskonflikter mellan föräldrar, 
men också mellan förälder och barn som f öreträds av särskilt förordnad för
myndare. 

I verkställ ighetsmål har vi dels undersökt mål som g äller barn vars föräld
rar sins emellan tvistar om vår dnad och umgänge, men ock så några fall där 
föräldrar begärt verkställighet sedan socialnämnd förbjudit flyttning av 
barn från fosterhem med s töd av 50 § barnavårdslagen1'. 

Vi har arbetat med utgångspunkt från samma m aterial, men be handlat det från 
olika aspekter. 

I första delen behandlas (av Ilse Wetter) utredningsfrågor och hur t ex 
bestämmelser om sekretess och anonymitet påverkar barnets skydd, barnets 
partsställning, företrädare för barnet, hänsyn till barnets egen vilja och 
slutligen de olika myndigheternas och domstolarnas handläggning. 

I andra delen behandlas (av Göte Appel berg) olika bevisfrågor. Med utg ångs
punkt från domstolarnas redovisning av hur bevismaterialet strukturerats och 
värderats behandlas växelspelet mellan de materiella och de processuella 
reglerna. Genom d enna systematiserande beskrivning av domstolarnas hantering 
av bevismaterialet belyses frågan om sys temet är så konstruerat att barnets 
intresse därigenom tillgodoses. 

För bearbetning av dessa frågor har vi samlat in material med utgångspunkt 
från JO:s ärenden och utifrån dessa begärt handlingar från sociala central
nämnderna/barnavårdsnämnderna i olika kommuner, från början med s ocialsty
relsens medgivande. Efter den 1 jan 1981 fick vi handlingarna oftast med 
förbehåll jml 14 kap 9 § SekrL e fter menbedömning i varje enskilt fall. I 
ett fall har vi nekats att ta del av utredningen (i ett vårdnadsärende), men 
har då fått beslutet ändrat i kammarrätten i Göteborg. 

Vi har också sökt mål och ärenden hos regeringsrätten, samtliga kammarrät
ter, länsrätten i Östergötlands län; hos Högsta domstolen, Svea hovrätt och 
hovrätten över Skåne och Blekinge. Också i de fallen fanns skäl att komplet
tera med ut redningar verkställda av de sociala myndigheterna. 

Den huv udsakliga delen av rättsfallen omfattar beslut och domar 1977 - 1981. 
Vi har emellertid både yn gre och äldre domar med, då de visat sig vara av 
särskilt intresse. Äldre publicerade fall har tagits med i den mån de varit 
belysande för något problem som b ehandlas i avhandlngen. I de fall ett ären
de visat sig ha bl ivi t behandlat vid flera olika domstolar eller hos flera 
nämnder har vi i möjligaste mån fö rsökt få fram den fullständiga bilden av 
ärendet och barnets situation. 

I samtliga fall har vi gått igenom r egistren och tagit fram a lla akter på 
mål som rört: 1. omhändertagande av barn enligt BvL 25 § a/ - 29 §, 2. vård
nad om barn samt 3. verkställighet av vårdnad eller umgänge. Därefter har vi 
gått igenom samtliga akter och för närmare studium plockatoUt de fall där 
materialet visat pa något av intresse med utgångspunkt från de frågor vi 

1/ Motsvarande bestämmelser finns sedan 1.1.1982 i SOL 28 §. 



vill belysa i vårt arbete. 

Nedanstående tabell visar hur mån ga vårdnadsmål som av gjordes i tingsrätt 
under d essa år: 

Är 
avgjorda mal angående 
vårdnad umgänge 

fullföljda till 
vårdnad % 

HovR 
umgänge % 

1977 2.013 17 0,8 21 12,1 
1978 2.513 204 26 1,0 29 14,2 
1979 2.708 34 1,3 

+ 4 69 100 13 2,8 10 10,0 
1980 4.550 71 1,6 

+ 53 40 5 994 9 22,5 
1981 5.403 

(uppgifterna är hämtade ur Rättsstatistisk årsbok 1978-1982. Vid t vå till
fällen har sättet att redovisa uppgifterna ändrats. Siffrorna i undre raden 
för åren 1979 och 1980 avser allmänna domstolsärenden. 1981 ändrades redo
visningssättet så att alla uppgifter förs till avgjorda tvistemål. För hov
rätterna finns ingen annan redovisad statistik rörande vårdnadsmål än den 
som u pptagits i tabellen ovan). 

I tingsrätt avgjordes 1981 40.142 tvistemål, varav alltså 5.403 var vård
nadsmål , eller 13,5 %. 

Nedanstående tabell visar hur mång a mål angående omhänder tagande för sam
häll svård grundat på BvL 25 § a/ som a vgjordes i länsrätt under d essa år: 

År 
misshandel/ föräldrars 

År avgjorda mål vanvård olämpli ghet/oförmåga 
1977 1.131 178 1.017 
1978 1.197 181 1.047 
1979 1.466 204 1.320 
1980 1.603 262 1.439 
1981 1.206 196 1.062 

(uppgifterna är hämtade ur Rättsstatistisk årsbok 1978-1982) 

I länsrätt avgjordes 1981 192.854 mål, varav 3.726 eller 1,9 % var s k so
ciala mål. I kammarrätt avgjordes 1981 3.860 mål, varav 286 eller 7,4 % var 
barnavårds-, nykterhets- och kriminal vårdsmål. 

För verkställ ighetsmål saknas statistik i Rättsstatistisk årsbok. 

Ur de flera tusen akter vi gått igenom hos domstolarna, hos JO och h os soci
ala myndigheter har vi valt ut 679 fall för närmare studium. Av nedanstående 
tabell framgår hur dessa fall fördelar sig efter vad de primärt belyser för 
område i vårt arbete: 

hämtat från 

belyser i första hand 
barnets ställning bevisning och 
i utredningen m m dornst, värdering 

förhål 1andet 
dornst. - myndigh. 

RR/HD 105 93 34 
KR/HovR 116 134 67 
LR/TR 22 12 5 
JO 54 22 15 

Summa 297 261 121 679 

(I bilaga 1. redovisas hur fallen fördelar sig på de olika typer av mål som 
studien omfattar, samt vilka frågor de även sekundärt belyser) 
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Materialet från domtolarna och JO har valts med hänsyn till om de t innehål
ler något som kan belysa de frågor som vi valt att behandla i vårt arbete. 
Det ger därför ingen totalbild av hur m aterial rörande dessa typer av mål 
ser ut som h elhet under d essa år. Urvalet har inte skett efter sociologiska 
normal kriterier (OSU), utan kan närmast beskrivas som s ystematiskt. Avsikten 
har inte varit att försöka ge en totalbild av hur domstolarna behandlar des
sa typer av mål, utan endast att belysa de frågor som t as upp i arbetet. Det 
är viktigt att hålla i minnet vid en närmare penetrering av materialet. Det 
kan mycket väl tänkas att det finns andra viktiga frågor som kan belysas av 
samma m aterial, men som i nte berörs i detta arbete. 

I del I har materialet disponerats så, att vi i första hand gjort en rätts
fall ssammanställning, till vilken vi hänvisar i texten. Sammanställningen är 
emellertid inte fullständig, utan i de avsnitt där det har visat sig lämpli
gare har rättsfallen förts in direkt i texten. Rättsfallen är mer eller min
dre utförligt refererade och kan förekomma på flera ställen, beroende på 
vilken del av referatet som är intressant i olika sammanhang. Rättsfallen 
kommenteras vanligen inte i rättsfallssamlingen (undantag finns), utan får 
tala för sig själva. I textdelen av avhandlingen tas vissa analyser och kom
mentarer upp. 

I del II har materialet disponerats så, att rättsfallsreferaten presenteras 
i direkt anslutning till det avsnitt som behand lar de frågor rättsfallen be
lyser. Samma rättsfall kan d ärför förekomma i anslutning till flera avsnitt, 
beroende på vad i rättsfallet som ta gits upp t ill behandling. 

Det av oss insamlade materialet har sedan i stor utsträckning fått styra vår 
slutliga framställning. 

Vi har inte enbart använt oss av prejudicerande domar och utslag. Dels är 
det tveksamt om do mar som rör enskilda barn kan a nses vara prejudicerande, 
dels visar också domar i underrätt, J0:s utlåtanden och socialnämndernas 
utredningar exempel på vad vi har haft som må l att visa: vilket underläge 
barnen har i mål och ärenden som h uvudsakligen rör dem. 

Vårt arbete är inriktat på den praktiska handläggningen av mål och ärenden 
som rör barn. Det finns mycket litteratur som be handlar frågor om vårdnad av 
barnen, men mycket mindre litteratur som behan dlar den juridiska aspekten av 
omhändertaganden, och nästan ingen som beh andlar verkställighet. Vi har där
för i den delen arbetat huvudsakligen med lagarnas förarbeten och lagtexten. 
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INLEDNING till del 1. 

I det praktiska arbetet omkring vårdnads-, verkställighets-

och omhändertagandefrågor har uppkommit frågan om barnets 

rätt att göra sig hörd och få sin uppfattning framförd och 

sina önskemål tillgodosedda. Den process barnet deltar i 

i dessa frågor är till sin natur sådan, att barnet endast 

i undantagsfall är fullvärdig part i målet. I de flesta 

fall är barnet objektet, som andra arbetar omkring. 

Processerna är inte uppbyggda så, att de passar för barnet. 

Över huvud taget anläggs ett vuxet perspektiv på handlägg

ning hos myndigheter och domstolar, eftersom processen of

tast gäller vuxna personer, och därför att målen som rör 

barn i förhållande till mål som gäller vuxna inte är så 

många. 

I vårdnadsprocessen har man hittills undersökt vilken av 

föräldrarna som kan vara den lämpligaste vårdnadshavaren 

för barnet. I verkställighetsmål har det varit den umgänges-

berättigades intressen man utgått från, och i förekommande 

fall vårdnadshavarens när barnet skall flyttas från någon 

annan till honom. Lagen ändrades pr 1 juli 1983 med inrikt

ning mot att det i första hand är barnets behov som skall 

tillgodoses. Någon ändring i processen av betydelse för 

detta synsätt har inte gjorts. 

Vid handläggning och beslut i omhändertagandemålen är det 

- i här behandlade fall - föräldrarnas beteende mot barnen 

som undersöks. Det är emellertid verkningarna på barnet 

som är utslagsgivande. Barnet kan underkastas läkarunder

sökning, men inte föräldrarna, om de inte önskar medverka. 

Det faktum att mål och ärenden kan förekomma både hos all

männa domstolar och förvaltningsdomstolar (tidigare också 

hos Bvn som beslutande myndighet) kan medföra långa hand

läggningstider. De allmänna domstolarna handlägger vårdnads-

och umgängestvister, där föräldrarna är varandras motparter. 

I förvaltningsdomstolarna handläggs mål rörande vård av barn 

enl LVU (tidigare BvL) och överflyttning av barn jml 21 kap 

FB. Dessutom är LR besvärsinstans då SN förbjudit flyttning 

av ett barn från familjehemmet till föräldrahemmet. Alla 

dessa mål handlar egentligen om barnets placering, dvs var 

det skall vistas och vårdas. 
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I avsnitt A lämnar jag en redogörelse om de beslutande organen, 

deras organisation, beslutsfattare m.m. 

En fråga är hur barns problem kommer till myndigheternas känne

dom. Ett av sätten är att anmälningar sker i enlighet med den 

anmälningsplikt som myndigheter har rörande barn (71 § SoL, ti

digare 93 § BvL). Oavsett hur socialnämnden får kännedom om 

barnets förhållanden, är nämnden skyldig att göra en utredning. 

Enskilda personer och andra myndigheter än de vars verksamhet 

berör barn får i samma bestämmelse en uppmaning att göra anmälan. 

Då uppkommer frågan om de enskilda har skydd av sekretess och om 

anonyma anmälningar har relevans. Dessa och hithörande frågor be

handlas i del B. I del C behandlas frågor om utredningsförfarande 

ur författningsenlig och metodisk synpunkt. Taler£tt och parts

ställning behandlas i avdelning D. Beslutsförfarande inom social

nämnderna och i de olika domstolarna behandlas i avdelning E. 

Gemensamma frågor rörande de olika handläggnings- och besluts

formerna är bl a fråga om ställföreträdare för barnet, ombud 

och biträden. Detta behandlas också i avsnitt D, medan frågan om 

barnets vilja och vilken hänsyn man tar till den behandlas under 

avsnitt F. 

Eftersom flera myndigheter och domstolar är engagerade i mål och 

ärenden rörande barn, kan det förekomma kompetenskonflikter -

dels i den meningen att myndigheterna och domstolarna överskrider 

sin kompetens eller inte har klart för sig vilken kompetens andra 

myndigheter har? dels därigenom att SN eller LR genom beslut om 

verkställighet kan inhibera eller i praktiken göra en allmän dom

stols dom praktiskt betydelselös. Självfallet förekommer också 

konflikter inom en och samma myndighet eller mellan olika myndig

heter i samma ärende. 

Dessa frågor, som ur barnets synpunkt är väsentliga, behandlas i 

del G i denna del av undersökningen. Eftersom just dessa frågor 

är av vikt för barnets välbefinnande, har jag i undersökningens 

sista del gjort sammanfattningar kring problemen (del H). Jag 

diskuterar där nackdelarna med "det flerbenta systemet", med 

vilket jag menar att frågor som är ytterst viktiga för barnets 

personliga förhållanden behandlas av olika domstolar och med 

skilda bedömningar i väsentliga frågor. Undersökningen avslutas 

med konkreta förslag som underlag för fortsatta utredningar i 
frågan. 
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Undersökningen har en praktisk inriktning. Ett antal rättsfall 

har tagits fram för att belysa de problem och lösningar som kan 

vara av betydelse ur barnets synpunkt. 

I de rättsfall som jag har refererat har jag i möjligaste mån 

försökt undvika att ange namn. Också i de direkta citaten har 

namn bytts ut mot "modern", "fadern" och "barnet". 

I arbetet har jag använt ordet "presumtion" i meningen "förut

sättning" . Ordet "vårdnadsöverföring" har använts då det gäller 

frågan om vårdnad, medan "överflyttning" använts i verkställig

hetsfrågor. 

I stället för termen "faktisk vårdnad" har jag använt termen 

"vård", vilket enligt min uppfattning bättre beskriver vad det 

är fråga om. 

Jag har använt det sista kända beslutet i högsta instans för att 

identifiera fallet (målnr). Detta har emellertid inte varit möj

ligt att genomföra konsekvent, eftersom det också funnits exempel 

i underrättsdomar och i socialnämndernas utredningar. Det kan 

också vara så, att det tillkommit flera domar sedan jag första 

gången gav ärendet en beteckning. Det är därför möjligt att det 

någon gång blivit dubbla beteckningar på fallen. I den mån ett 

mål eller ärende förekommer i flera domstolar eller det finns 

flera domar i samma domstol har detta betecknats med "m fl" 

efter domstol och målnummer. 
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FÖRKORTNINGSLEXIKON 

Följande förkortningar förekommer i avhandlingarna med angiv en betydelse: 

BrB Brottsbalken 
BUP Barn- och ungdomspsykiatri sk klinik 
BvL 1960 års barnavårdslag 
Bvm Barnavårdsmål 
Bvn/BvN Barnavårdsnämnd (även SN/Sn) 

Dep Departement 
Depch Departementschef 
DON Domstolsverkets organisationsnämnd (numera domstolsverket) 
Ds Ju Departementspromemoria från justitiedepartementet 
Ds S Departementspromemoria från socialdepartementet 

FB Föräldrabalken 
FL Förvaltni ngsl agen 
FPL Förvaltningsprocessl agen 
FRT Förvaltningsrättslig tidskrift 

GB Gi ftermålsbal ken 
GBvL 1924 års barnavårdslag 
GH Göta h ovrätt 

HD Högsta domstolen 
HNN Hovrätten för Nedre Norrland 
HovR Hovrätt 
HR Häradsrätt 
HSAN Häl so- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
HSB Hovrätten över Skåne och Blekinge 
HYS Hovrätten för Västra Sverige 
HÖN Hovrätten för Övre Norrland 

jml Jämlikt 
JO Justitieombudsman 
Ju Justi ti edepartementet 

K Referat från kammarrätterna 
KB Kunglig befallningshavande (äldre beteckning för 1andshövding/-

länsstyrelse) 
KK Kunglig kungörelse 
KL Kommunallagen 
KM/ 
Kungl Maj:t Kunglig majestät (regeringsrätten) 
KR Kammarrätt 
KRG Kammarrätten i Göteborg 
KRJ Kammarrätten i Jönköping 
KRS Kammarrätten i Stockholm 
KRSU Kammarrätten i Sundsval 1 

LOA Lag om o ffentlig anställning 
LR Länsrätt 
LRA - LRBD Länsrätten i Stockholms län - länsrätten i norrbottens län 
LSPV Lag om s luten psykiatrisk vård i vissa fall 
Lst Länstyrelse 
LstA -
LstBD Länsstyrelsen i Stockholms län - länsstyrelsen i norrbottens län 
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LU Lagutskottet 
LU 1/ lJu Första lagutskottet 
LU 2/L 2U Andra l agutskottet 
LYU Lag med s ärskilda bestämmelser om vård av unga 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
NvL Nykterhetsvårdslagen 

oh Omhändertagande för samhällsvård (i tabeller) 
ohm Omhändertagandemål 
OSK Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén 
OSU Obundet slumpmässigt urval 

PBU Psykiska barna- och ungdomsvården 
Prop Proposition 
pt Prövningstillstånd (hos HD el ler RegR) 

R Referat från regeringsrätten 
RB Rättegångsbal ken 
RegR Regeringsrätten 
RF Regeringsformen 
rfs Rättsfallssammanställningen 
RHL Rättshjälpslagen 
ROA Råd och anvisningar från socialstyrelsen 
RR Regeringsrätten (i rättsfal1sreferat) 
RR Rådhusrätt 
RRK Referat från regeringsrätten och kammarrätterna 
RÄ Regeringsrättens årsbok 

SCN Social centralnämnd (även SN/Sn) 
SDN Social distriktsnämnd (även SN/Sn) 
SekrL Sekretesslagen 
SFS Svensk författningssamling 
SH Svea Hovrätt 
ShjL Socialhjälpslagen 
SN/Sn Socialnämnd (användes även som b eteckning för social central

nämnd, social distriktsnämnd och barnavårdsnämnd) 
Socf Social författningar (tidskriften) 
SOL/SoL Socialtjänstlagen 
SoS Social styrel sen 
SOU Statens offentliga utredningar 
SoU Socialutskottet 
SvJT Svensk Juristtidning 

TR Tingsrätt 
TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 

UB Utsökningsbalken 
UL Utsökningslagen 
utr Utredare 

ve Verkställighet (i tabeller) 
Vem Verkställighetsmål 
vå Vårdnad (i tabeller) 
Våm Vårdnadsmål 
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BESLUTANDE ORGAN 

I denna del skall behandlas de olika organ som beslutar i de 

mål och ärenden rörande barn som behandlas i denna studie. 

Jag skall ta upp de regler som styr sammansättning och kompe

tens och frågan om nämndemän i domstolarna och förtroendemän 

i de sociala nämnderna. Avslutningsvis diskuteras hur besluts

gången kan påverkas i de olika fallen, där också jävsbestämmel

ser kommer att beröras. 

Allmän domstol 

Beslut i vårdnads och ungängesrättsärenden fattas av allmän 

domstol (TR, HovR, HD). 

TR är i tvistemål domför med tre lagfarna domare.domstolen 

skall också finnas nämndemän.^Åckså i hovrätten skall nämndemän 

delta i vissa mål.^Åämndemän utses genom val, till tingsrätten 
4 ) 

av kommunfullmäktige, till hovrätten av landsting. 1 Myndig 

svensk medborgare, under 70 år och kyrkobokförd i kommunen alt. 

länet är valbar.^ 

I de mål och ärenden som är aktuella här skall underrätten 

bestå av en lagfaren domare och nämnd.^ 

Nämnden fanns i processrätten redan under landskapslagarnas tid. 

Den fungerade som ett bevismedel, och en nämnd tillsattes för 

varje mål. Senare valde man en nämnd för hela tinget. Varje 

part fick tillsätta hälften av nämndemännen, som skulle avgöra 

sakfrågan, d.v.s. värja eller fälla. 

Sedan nämnden på 15- och 1600-talet fått ökat inflytande i 

domstolarna, reglerades dess befogenheter första gången i 1734 

års lag. Från 1823 fick bönderna välja nämndemän på sockenstämman, 

och valet skedde på livstid. Var man 25 år, tillhörde bondestån

det och var bosatt inom häradet, var man valbar. 

1872 ändrades reglerna, då alla kommunalt röstberättigade fick 

välja. Man fick inte vara i kungens eller rikets tjänst för att 

vara valbar, och man valdes för sex år. Reglerna om valbarhet 

ändrades 1934. 1948 infördes den nya rättegångsbalken. 

1) RB 1:3, med vissa ändringar nr 1 iuli 1984 
2) RB 1:4 " 
3) RB 2:4 
4) RB 4:6 
5) RB 4:5-7 
6) FB 20:1 
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Lekmannaelementet, inom domstolsväsendet,betraktades som en garanti 

för folkfrihet,och rättssäkerhet, I diskussionen om deras roll 

ville man framför allt skydda sig mot.att.regeringen av politiska 

skäl utövade påtryckning mot domstolarna för att.få dem att,döma 
7 ) 

i strid mot,lagen. Nämndemän väljs dock utifrån partipolitiska 

principer. Det,är utsagt,vid domstolarna, att.nämnden i den dömande 

verksamheten skall se till de sociala och juridiska motiven, och 
o \ 

lämna partipolitiken utanför. 

Nämndemän anses vara meddomare eftersom de avgör saken i hela dess 
9) 

vidd tillsammans med lagfaren domare. Vid omröstning i domstol 

gäller den mening som omfattas av mer än hälften av domstolens 

ledamöter. Varje nämndeman skall svära domareden och har ämbets-

ansvar och reservationsrätt. Nämndens aktiva deltagande består av 

lappskrivning (möjlighet att skicka en lapp till domaren för att, 

få ett förtydligande av någon parti eller frågor på uppmaning av 

rättens ordförande. Nämndemannen har tystnadsplikt om sådant,som 

förekommer under enskild överläggning och det som avhandlas inom 

stängda dörrar. 

Nämndemannen skall inte vara sakkunnig utan en garanti för att. 

rättssäkerheten inte sätts ur spel - man skall dömas av sina likar. 

I samband med omorganisationen av underrätterna 1970 diskuterades 

nämnden och dess betydelse som allmänhetens representant.i dom

stolarna. Samråd mellan flera beslutande skulle öka förutsättning

arna för riktiga avgöranden. Lekmannadeltagandet i domstolarna 

var ägnat att stärka förtroendet för domstolen, och ansågs vara 

en "naturlig företeelse" i det demokratiska samhället. 

Det ansågs vara en fördel för domstolen vid bevisvärderingen om 

den bestod av lekmän med "moget omdöme och allmän livserfarenhet". 

Det skulle bli en mer tillförlitlig bedömning om man mot yrkes

domarens fackmässiga uppfattning prövade lekmannadomarens mer 

praktiskt inriktade inställning. Tillsättningen genom val ansågs 

vara en garanti för att olika grupper i samhället skulle bli 

representerade. 

7) Ekelöf: Rättegång I s 79 ff 
8) Ekelöf, SvJT 1978 s 379 
9) Ekelöf: Rättegåna I s 64 
10)SOU 1961:6 
11)Ekelöf: Rättegång i s 79 
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Det har hävdats, att nämndemän inte kan ställa upp argument mot 

juristdomarens sakkunskap, och att det juridiska språket ger jurist

domaren sådan tyngd i argumentationen, att lekmannadomaren/nämnden 

egentligen bara är en staffagefigur i tingssalen. Detta kan samman

hänga med att en nämndeman inte får någon, möjligen en mycket kort

varig utbildning, och därför inte anser sig ha kompetens att diskute-
12) 

ra med eller överrösta juristdomaren. 

Förvaltningsdomstolarna. 

Enligt lag om allmänna förvaltningsdomstolar (SFS 1971:289) prövar 
-13 ) 

länsrätten bl a barnavårdsmål och mål enligt 21 kap FBÏ Läns

rätten är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän. I vissa 

fall, t ex när saken är uppenbar, är länsrätten domför med en lag

faren domare. 

Efter att KR återförvisat ett verkställighetsmål till LR för 
ny behandling, beslöt LR att avgöra målet med tillämpning av 
18 § tredje stycket 8 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. 

LR tolkade KR:s beslut så att länsrätten enligt KR:s åsikt 
borde bifalla ansökan om verkställighet till en del, men avslå 
den i övriga delar. 

Modern anförde besvär till KR, som skrev: 

"Enligt 17 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar är läns
rätt domför med en lagfaren domare och tre nämndemän om inte 
annat följer av 18 § samma lag. Enligt tredje stycket 8 sist
nämnda paragraf är länsrätt domför med en'lagfaren domare 
ensam vid avgörande av mål i vilken saken är uppenbar. Läns
rätten har avgjort målet med stöd av nämnda undantagsbestämmelse. 

Då i förevarande mål saken ej har varit uppenbar i länsrätten, 
har denna vid avgörande av målet icke varit domför med en lag
faren domare ensam. 

Kammarrätten undanröjer länsrättens dom och visar målet åter 
till länsrätten för laglikmätig behandling." (KRSU 3484-1979 m fl) 

15) 
Nämndemännen väljs av landsting både för kammarrätten och länsrätten. 

F.ö. gäller samma bestämmelser som reglerar verksamheten vid allmänna 

domstolar i frågor som rör nämndemän. 

Av 21 kap 16 § FB i dess lydelse efter 1 juli 1983 framgår, att vid 

handläggning i KR av mål enligt kapitlet skall nämndemän ingå i 
16) 

rätten. Motsvarande bestämmelse finns i 23 § LVU. Av LVU 10 § 

och 21 kap 12 § FB framgår, att muntlig förhandling skall hållas, 

om det inte är uppenbart obehövligt. 

12) Hellerström, Nan: Nämndeman. Uddevalla 1972 
13) 14 § 
14) 17 och 18 §§ 
15) 19-21 §§ 
16) tidigare 21 kap 4 § 
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Socialnämnderna 

1924 års barnavårdslag ansågs i behov av revidering, mycket för 

att ramen för den offentliga barna- och ungdomsverksamheten skulle 

vidgas och verksamheten effektiviseras. 

I förslaget till den nya barnavårdslagen anförde föredragande 

statsrådet i lagrådsremissen: 

"Barnavårdsnämnderna har att fullgöra en samhällsuppgift, som 
ställer stora krav på det handlande organet. Nämnderna har att 
självständigt tillämpa en i viss mån komplicerad lagstiftning 
av betydande omfattning. Såsom jag i ett senare sammanhang åter
kommer till föreslår jag, att det i fortsättningen inte skall 
uppställas några speciella kvalifikationsvillkor för valbarhet 
till ledamot av barnavårdsnämnd. Barnavårdsnämnd kommer alltså 
enligt förslaget att i ännu högre grad än för närvarande få 
karaktär av rena lekmannaorgan. Det är med hänsyn härtill uppen
bart, att nämnderna i inte ringa omfattning behöver bistånd 
utifrån. Nämnderna kan för sådant ändamål anlita tjänstemän 
eller biträden med speciell utbildning för barnavårdsarbete 
eller med ingående erfarenhet av dylik. -
Lagrådet, som avstyrkte att lagförslaget lades fram,yttrade : 

"Vad som framkallat önskemålen om en barnavårdsreform torde 
främst vara, att barnavårdsnämndernas verksamhet visat sig allt
för lite effektiv. Härpå söker förslaget råda bot genom att till
erkänna barnavårdsnämnderna ökade befogenheter. Någon motsvarande 
ökning av deras kvalifikationer föreslås däremot icke.Fastmera 
skola gällande lags regler om särskilda kvalifikationer för vissa 
nämndledamöter enligt förslaget borttagas. 

Det är enligt lagrådets mening icke uteslutet, att den påtalade 
ineffektiviteten i barnavårdsnämndernas verksamhet delvis haft 
sin grund i en känsla av otillräckliga kvalifikationer. Erfaren
heter utvisar också, att nämnder stundom vid försök att lösa 
mer vanskliga tvister brustit i omdöme. - - Under åberopande 
av det anförda får lagrådet hemställa, att det remitterade för
slaget icke utan vidare utredning lägges till grund för lag
stiftning. Denna utredning för särskilt inriktas på frågan om 
stärkande av de beslutande organens kvalifikationer. - -" 

Utskottet påpekade, att man behöll rekommendationen om att 
juridisk sakkunskap borde vara företrädd inom nämnden, och att 
förslaget dessutom innehöll föreskrift att nämnden borde anlita 
"biträde av lagfaren person" om behovet av sådan sakkunskap 
inte var företrädd i nämnden. 17) 

JK påpekade i samband med remissbehandlingen, att de föreslagna 

reglerna lätt kunde bli missförstådda till syfte och innebörd, 

eftersom de beslutande inte behövde ha "någon mer utvecklad 

formell utbildning och förfarenhet". "För närvarande torde 

ledamöterna i barnavårdsnämnderna i allmänhet utgöras av praktiskt 

inriktade människor utan formell administrativ skolning" och 

det nya förslaget föreslog inte någon ändring i detta. 

17) Prop 1960:10 
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Svenska landskommunernas förbund ansåg, att barnavårdskommittén 

på en gång över- och underskattade de kommunala förtroendemännen, 

överskattningen gällde deras möjligheter att vid sidan av sitt 

normala arbete tillägna sig en för exceptionella fall avpassad 

rutin, medan underskattningen avsåg det goda praktiska omdömet 

som de kunde visa i barnavårdsärenden. 18) 

Innan man hade kommit så långt som till en proposition rörande 

ny barnavårdslag hade den kommunala organisationen diskuterats 

i andra sammanhang. Chefen för inrikesdepartementet hade sagt, 

att kommunerna borde ha största möjliga frihet att ordna sin för

valtning och sina verksamhetsformer med hänsyn till lokala för

hållanden. De bestämmelser om den kommunala förvaltningens orga

nisation som fanns i barnavårdslagen, fattigvårdslagen m fl 

borde i möjligaste mån anpassas till den nya kommunallagen. 19^ 

I propositionen 1955:177 med förslag till lag om socialhjälp 

anslöt sig chefen för socialdepartementet till uttalandet. 

Socialvårdskommittén framhöll, att de^tvångsbestämmélser som 

gällde rörande barnavårdsnämndens sammansättning kunde medföra, 

att man i mindre kommuner fick ledamöter som inte var lämpliga för 

uppdraget. Kommunerna borde ha frihet att välja de personer som 

passade bäst för uppgiften. En ledamot borde vara gemensam för 

socialnämnd och barnavårdsnämnd. Både män och kvinnor skulle vara 

representerade i nämnden. I lagtexten borde tas in en rekommenda

tion att val av ledamöter till barnavårdsnämnd gjordes så att 
20) 

särskild sakkunskap blev företrädd. 

Enligt barnavårdskommitténs förslag skulle inte ingå obliga

toriskt ledamotskap i barnavårdsnämnden för präst, lärare och i 

vissa fall läkare. Kommittén ansåg, att värdet av en rekommenda

tion att välja in personer med speciell sakkunskap var mycket 

begränsat, och man ansåg inte att det fanns skäl för ett sådant 
21) 

lagstadgande. Kommittén hävdade: 

"Barnavårdsnämndens ledamöter måste väljas bland personer, som har 
ett verkligt intresse för barn och ungdom samt för nämndens ar
bete, i förening med goda förutsättningar i övrigt att förstå 
problemen och gå i land med nämndens ingalunda lätta uppgifter. 

Intresse och lämplighet för kommunalt arbete på det hela taget är 
icke tillfyllest? barnavårdsnämnden får icke bildas av vilka 
kommunalpolitiskt intresserade personer som helst, vilka be-
finnes böra erhålla ett uppdrag. 11 

18) aas 104 
19) Prop 1953:210 s 53 
20) SOU 1956:61 s 246 f 
21) aas 254 
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Också i den nya barnavårdslagen borde man uttrycka, att nämndens 

ledamöter skulle väljas bland sådana personer som var kända för 
2 2 )  

intresse och förståelse för barn och ungdom. Man föreslog att 

nämnden skulle förnyas successivt för att ledamöter med erfaren

het av nämndens arbete skulle kunna ersättas endast till viss 
23) 

del. Sakkunniga skulle också få delta i nämndens överläggningar. 

I 1960 års barnavårdslag slopades bestämmelserna om delvis bunden 

sammansättning av nämnden. Man behöll emellertid den äldre 

barnavårdslagens rekommendation om inval av jurist i nämnden, och 

införde i lagen en föreskrift om att nämnden borde anlita jurist 

om inte behovet av juridiskt sakkunskap var tillgodosett inom 
.. , 24) nämnden. 

I de små kommuner där nämnden inte hade utbildade tjänstemän 

till sitt förfogande, och inte heller föreskriften om juristised-

verkan i barnavårdsärenden följdes, kunde enskilda barn och 

föräldrar drabbas mycket hårt. 

Ett barn placerades vid sju månaders ålder på barnhem och vid 
ett års ålder i fosterhem. Av handlingarna framgår, att modern 
fick "lämna medgivande" till omhändertagande. Besöksförbud 
utfärdades för modern med motivering att barnets fortsatta 
vård skulle allvarligt"försvåras och omintegöras i detta fall 
hos fosterföräldrarna" om barnets föräldrar fick vetskap om 
var barnet var placerat. 

Omhändertagandet skedde jml 31 § BvL, d.v.s. ett frivilligt 
omhändertagande. 

När barnet var två år gammalt begärde föräldrarna att få hem 
barnet, eftersom de fått bostad ordnad. Strax innan barnet 
fyllde nio år fattade nämnden beslut om att samhällsvården 
skulle upphöra. Av handlingarna framgår att föräldrarna 
gjort framställning om detta varje år, och att nämnden inte 
fattat något formellt beslut i ärendet, utan nya utredningar 
skulle göras, barnet skulle först träffa föräldrarna o.s.v. 

Ärendet behandlades av nämnden, a^ PBU, i förvaltningsdom
stolarna och hos länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.Mellan 
nämnden och handläggande tjänsteman blev relationerna så 
dåliga att han efter något år meddelade länsstyrelsen att 
han inte längre kunde fungera som handläggare. Länsstyrelsen 
svarade, att man under hand fått reda på att en annan person 
skulle handlägga ärendet i fortsättningen. Enligt ett brev 
till länsstyrelsen hade inte den tidigare handläggaren fått 
reda på detta av nämnden. (JO 963-1977) 

22) a a s 255 
23) aas 256 f 
24) Romander-Grönlund: Barnavårdslagen s 25 f. Bestämmelsen upp

hävdes i samband med den nya kommunallagens tillkomst, då 
motsvarande bestämmelse togs in där (KL 3:7, 2 st). 
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Nämnden hade inte förrän barnet var åtta år gammalt fått en ut

bildad tjänsteman till sitt förfogande. Dessförinnan hade nämnden 

inte haft klart för sig att omhändertagandet var frivilligt.Ingen 

utredning visade några förhållanden som skulle motivera att det 

frivilliga omhändertagandet skulle omvandlas till ett tvångsom

händertagande. Nämnden var uppenbart okunnig om gällande lag

stiftning, och detta tillsammans med en missriktad lojalitet mot 

fosterföräldrarna medverkade till den olyckliga utvecklingen att 

föräldrarna aldrig fick något överklagbart beslut i ärendet. 

1970 kom lagen om sociala centralnämnder, i vars ursprungliga 

lydelse man angav att nämnden vid behov fick tillkalla särskilda 

sakkunniga att delta i nämndens överläggningar. Om behovet av 

juridisk eller medicinsk sakkunskap inte var särskilt tillgodo

sett inom nämnden, borde den anlita personer med sådan sakkunskap. 

Denna bestämmelse upphävdes 1977. I stället infördes en bestämmel

se i KL att styrelsen äger kalla särskild sakkunnig att närvara 

vid sammanträde med styrelsen. Denna bestämmelse gällde också 
25) 

sociala centralnämnden. ' 

Sedan 1 januari 1982 har socialtjänstlagen ersatt de tre tidigare 

vårdlagarna.I SoL § 3 8 hänvisas till KL, som i tillämpliga delar 

(där angivna) gäller socialnämnd, bl a om valbarhet. Socialut

redningen påpekade att några speciella obligatoriska kvalifika

tionsvillkor för ledamotskap i socialnämnd inte skulle komma att 
2 6 i 

föreslås. Man ansåg, att det skulle ankomma på nämnden att 

i varje särskilt fall skaffa tillräckligt beslutsunderlag. Man 

ansåg inte att det stod i god överensstämmelse med moderna demo

kratiska tankegångar att föreskriva eller ens rekommendera yrke 

eller utbildning som kompetensgrund när det gällde valbarhet 

till offentliga uppdrag, utan man hänvisade till möjligheterna 
21) 

enligt KL att tillkalla utomstående sakkunskap. ' 

Eftersom det inte fordras någon yrkesmässig kompetens när det 

gäller valbarhet till offentliga uppdrag, är det för rätts

säkerheten för den enskilde oerhört viktigt att nämnderna har 

kompetenta och kunniga tjänstemän till sitt förfogande. I vissa 

fall kan nämndernas faktiska kunskaper ifrågasättas, 

25) Lag (296:1970) om social centralnämnd, 3 §, jfr KL 3:7,2 st 
26) SOU 1977:40 s 557 
27) a a s 558 
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nämnden har gjort gällande, att J misshandlas i hemmet på 
sådant sätt att hans kroppsliga och själsliga hälsa utsätts 
för fara. Nämnden har vidare gjort gällande, att J:s utveck
ling äventyras på grund av - moderns - olämplighet som fostra
re och hennes bristande förmåga att fostra honom." 

Ovanstående är en kraftig sammanblandning av olika rekvisit i 25 § 

a) BvL. KR botade skrivningen i enlighet med lagtexten: 

" - J i hemntét be handlas på ett sådant sätt att hans kropps
liga och själsliga hälsa utsätts för fara samt att hans ut
veckling äventyras på grund av - moderns - bristande förmåga 
att fostra honom." (KRG 2551-1980) 

I ett annat ärende fattade en SCN beslut att ställa ett barn under 

övervakning jml 26.4 BvL, och lämna föreskrift jml 27 § s amma lag 

att pojken och hans föräldrar skulle ställa sig till efterrättelse 

de rekommendationer som barnpsykiatriska kliniken lämnade.Barnet 

bodde hos fadern. Modern var vårdnadshavare. Utredningen kommuni

cerades inte med modern, som inte heller delgavs beslutet. (Ett 

utskott inom nämnden rekommenderade dessutom nämnden att föreskriva 

att barnet skulle vistas hos vårdnadshavaren. Detta blev emeller

tid inte nämndens beslut.) (JO 247-1980) 

I det tidigare i detta avsnitt refererade ärendet JO 963-1977 hade 

uppenbarligen handläggande tjänstemän och nämnden en helt motsatt 

uppfattning mot varandra. Nämnden hade - troligen genom sin okunnig

het om gällande rätt - uppfattningen att barnets intressen bäst 

tillgodosågs genom att SN bortsåg från lagens bestämmelser om 

bl a upphörande av samhällsvård, och kom därigenom i konflikt med 

tjänstemännen som genom sin utbildning hade större överblick över 

de konsekvenser olika beslut kunde medföra. 

Enligt såväl Lag om sociala centralnämnder som Socialtjänstlagen 

finns möjligheter att decentralisera beslutsfattandet till distrikts 

nämnder. Dessa väljs enligt samma principer som socialnämnden. I 

diskussionen omkring möjligheterna att decentralisera framkom far

hågor för att skilda normer och principer skulle komma att till-
28 ) 

lämpas inom olika delar av en och samma kommun. Detta kan mini-

meras genom att socialnämnden beslutar om normer och man kan ha 

samråd med samordning av praxis. 

28) Krantz: Rätt och rättsskydd s 107 
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Utbildning 

Som tidigare påpekats, finns i lagen ingenting angivet om 

nämndemäns eller andra förtroendevaldas kvalifikationer eller 

vilka krav som kan ställas på dem. I sitt yttrande över social

utredningens slutbetänkande anförde JO, att värderingarna i den 

sociala verksamheten kan skifta från kommun till kommun. Sådana 

skillnader i värderingar bör inte accepteras, då de kan leda till 
29) 

olika social standard i kommunerna. 

En snabb undersökning hos de olika politiska partierna har visat, 

att dessa har olika . omfattning av utbildning för sina förtroendemän, 

såväl nämndemän som politiker i de olika kommunala nämnderna. 

VPK har uppgivit, att man inte har någon speciellt avancerad 

utbildning, och den omfattar ideologiska grunder med politisk in

sikt. Man har veckoslutskurser för kommunala förtroendemän,men 

inga för nämndemän. Lokalt har man möjligen studiedagar i kommun

erna . 

Centerpartiets grundutbildning sker genom att partiet i varje 

kommun ordnar en studiecirkel. Man har också kurs för politiker 

i kommunens nämnder och på länsplanet, ungefär en kurs/år. För 

nämndemän finns ingen speciell utbildning. 

Inom Folkpartiet finns ingen speciell utbildning. Moderata sam

lingspartiet har speciell utbildning för nyvalda med vecko -

konferenser och fortlöpande utbildning för politiker i nämnderna 

5-6 gånger/år. Man ordnar studiecirklar i samarbete med medborgar

skolan och har kurspaket som skickas till medlemmarna i förväg. 

Delar av kurspaketet kan skickas till personer med specialin

tressen. Centralt har man också kurser för ledamöter i social 

centralnämnd på kursgården. För nämndemän finns ingen utbild

ning inom partiet, man litar på att nämndemannaföreningen sköter 

utbildningen.30^ Socialdemokraterna deltar i kommunförbundets 

kurser och har regional utbildning för såväl nämndemän som 

valda kommunalpolitiker. Man fortsätter också kontinuerligt 

utbildningen inom länet och kommunen. 

Vissa kommuner ordnar internutbildning för nyvalda förtroendemän, 

medan andra kommuner anser att det ankommer på de politiska 

partierna att utbilda dessa. Kommunförbundet har också viss ut

bildning, dels på Kommunskolan, dels genom sina länsavdelningar. 

29) JO 1978/79 s 504 
30) Uppgifterna inhämtade pr telefon från resp partikansli. 
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De senaste åren har nämndemännens förening anordnat introduktions

kurser för nämndemän. 

Arbetsuppgifter. 

Värderingarna inom domstolar och inom den kommunala verksamheten 

är skiftande. I domstolarna tolkas lagen äv juristdomaren, som 
32) 

har att redogöra för "saken" och vad som sägs i lagen. Nämnde

männen har sedan att som meddomare göra en bedömning och avge 

var och en sin röst. 

Inom socialnämnderna skiftar uppfattningarna om olika typer av 

åtgärder p g a olika ideologier. SN kan efter ett beslut få en 

motsatsställning t ex till föräldrar - besluten må sedan gälla 

ett enskilt fall eller fråga om minskning av möjligheterna att få 

barntillsyn. Nämnderna har sig ålagda vissa uppgifter och måste 

fatta beslut som ledamöterna upplever som integritetskränkande, 

orättvisa och bestraffande. 

En domstol är skyldig att fatta beslut, som också går någon en

skild person eller ett intresse emot. Detta upplevs emellertid 

inte så kränkande som ett beslut i en socialnämnd. Det är möjligt 

att allmänheten har mindre känsla av att det görs en skönsmässig 

bedömning om domare gör den än om lekmän i en socialnämnd gör den. 

En socialnämnd är ett led i den offentliga sociala kontrollen. 
33 ) 

Den har en viss tvångsmyndighet men framställs som ett service

organ, där motsättningar mellan nämnd och klient inte bör före

ligga. Nämnden skall vara konfliktlösande. I den politiska verk

samheten skyler man över att det finns konflikter som ligger till 

grund för kontrollen. Erfarenheten har visat, att kunskap hos 

lagstiftningen genomsnittligt är låg hos nämndledamöterna, och 

det begås formella fel i alla stadier i behandling av ärenden. 

Verksamheten utfaller olika allt efter nämndernas yrkesmässiga 

sammansättning och ledamöternas åsikter. 

31) UDpgifter inhämtade pr telefon från ordföranden för riksförb. 
32) RB 30:7 
33) Före 1982 fattade SN beslut om tvångsmässiga omhändertaganden 

medan en ansökan om vård utom hemmet - tvångsmässig sådan -
nu görs hos LR. 
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Nämnderna tar - liksom domstolarna - inte själva initiativ till 

att skaffa klienter. I lagen betonas, att nämnden skall ägna sig 

åt uppsökande verksamhet, men avsikten är att meddela grupper 

och enskilda vilka möjligheter till service och bistånd som finns. 

Verksamheten skall ställas mot den enskildes rätt till integri

tet. Initiativ kan lätt få karaktären av oberättigad inblandning, 
34) 

nyfikenhet och moraliserande. Tove Stäng Dahl menar, att en 

av nämndens uppgifter är att kontrollera ett oönskat beteende, 

och att en av domstolens uppgifter är att bestraffa ett oönskat 

beteende. 

Socialnämnden kan erbjuda en klient ett visst bistånd, beroende 

på kommunens resurser och på de områden förtroendemännen valt att 

prioritera. Praxis utfaller olika, beroende på nämndernas yrkes

mässiga sammansättning och politiska majoritet. Socialnämnden har 

tidigare - och har på sina ställen fortfarande - haft låg status, 

och tillsättningen av politiker har skett sedan de tyngre nämnder

na blivit bemannade. Nu sker en ändring i detta, då socialnämnder

na näst efter skolan har den största och mest kostnadskrävande 

budgeten. Detta har emellertid medfört, att nämndledamöterna p g a 

sin osäkerhet också när det har gällt enskilda ärenden kan ha sökt 

en partipolitisk profil, vilket inte alltid varit till gagn för en 

för den ärendet har rört. 

I ett ärende hos JO rådde uppenbara motsättningar mellan olika 

politiker i nämnden. Om dessa hade ideologisk bakgrund eller parti

politisk är svårt att säga. En ordförande hade anmälts för att han 

agerat självständigt i ett barnavårdsärende. JO:s uttalande klar

gör vilka uppgifter ledamöter i nämnden har och vilka möjligheter 

de har att skaffa information. 

34) Dahl, Tove S: De okontrollerbara nämnderna, Sthlm 1973 

(ingår i Edling-Elwin: Rättssociologi, s 100 f) 
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"Att hänvändelsen till S (nämndens ordförande, förf:s anm) 
skedde p g a dennes ordförandeskap i barnavårdsnämnden är 
uppenbart. Även om det skulle förhålla sig så, att klient
kontakter vanligen skedde genom tjänstemännen hos barnavårds
nämnden och det kanske var ovanligt att någon förtroendeman 
själv engagerade sig i enskilda ärenden, kan jag inte finna 
att det på något sätt var felaktigt av S, som flickans mor 
uppenbarligen hyste stort förtroende för, att tillmötesgå 
hennes begäran och bege sig till hennes och flickans bostad 
för att dryfta deras problem. Tvärtom måste handlandet an
ses stå i god överensstämmelse med en omsorgsfull ordförandes 
uppgifter." (JO 775-1976) 

En ordförande har alltså rätt och skyldighet att bestå barn och 

vårdnadshavare. Ovanstående flicka placerades på en ungdomsklinik, 

och enligt en annan anmälan hade en ledamot i nämnden agerat för 

att få henne därifrån. Placeringen var frivillig. 

"En kommunal nämnds ansvar för ärenden som handläggs i nämnden 
medför att de förtroendevalda ledamöterna i nämnden har att 
utöva vissa kontrollfunktoner avseende ärendenas beredning 
och verkställighet. Såvitt gäller barnavårdsärenden är den 
offentligrättsligt reglerade kontrollen till en del inbyggd 
i barnavårdslagens bestämmelser bl a om att utredning skall 
ske och att beslutsfattande som sker på grund av delegation 
skall anmälas till nämnden. Av kommunallagens bestämmelser 
följer att ledamot i nämnd är berättigad att framställa de 
yrkanden som kan föranledas av exempelvis utredning och an
mälan om delegationsbeslut i ett barnavårdsärende. - - - Det 
ligger emellertid i sakens natur att ledamoten på eget ini
tiativ skall kunna skaffa sig den information han anser sig 
behöva för fullgörandet av sitt uppdrag i nämnden. Om nämnden 
inte fattat beslut om delegation åt ledamoten att i nämndens 
ställe fatta beslut i ärendet och nämnden ej heller uppdragit 
åt ledamoten att företa verkställighetsåtgärder, får ledamotens 
initiativ dock inte gå längre än till ett rent informations-
inhämtande. Härav följer att viss försiktighet måste iakt
tagas av en nämndledamot, som söker att själv skaffa informa
tion i ett barnavårdsärende. Iakttas ej detta föreligger eljest 
risk för att han kommer i konflikt med de bestämmelser, som 
avser handläggningen på utrednings- och verkställighetssta
dierna. - - - Med befogenheten att framställa yrkanden i nämnden 
följer nämligen inte att en ledamot själv kan gå in i ett ären
de med aktivt handlande i själva ärendet. (JO 1978/79 s 165) 

Villkoren för arbetet i de olika organen varierar. I tingsrätt^ 

är omedelbarhetsprincipen tillämplig, vilket innebär att jurist

domare och meddomare dömer på grundval av det underlag, som kommit 

under huvudförhandlingen. Nämndemännen får alltså inte del av 

vad som finns i polisrapporter m m i annan utsträckning än det 

som föredras vid huvudförhandlingen. 

I länsrätten, där förhandlingen huvudsakligen är skriftlig, får 

nämndemännen ta del av allt material som åberopas. Den muntliga 

förhandlingen skall vara en komplettering av den skriftliga hand

läggningen. . 

35) Se 9 § FPL 
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Detta ger nämndemännen större möjlighet att penetrera materialet 

i förväg, men också att - medvetet eller omedvetet - fatta ett 

beslut i ett för tidigt skede. 

I socialnämnden har förtroendemännen oftast möjlighet att i för

väg ta del av den utredning som skall ligga till grund för ett 

beslut. Den ärendet rör har rätt att begära att bli hörd, och har 

rätt att ha ett ombud eller biträde med. Nämnden får inte fatta 

beslut med stöd av annat material än det som kommunicerats med 

den ärendet rör. Om inte företräde begärts fattas beslut på 

grundval av det skriftliga materialet. 

Omröstningsreglerna vid domstolar och i nämnder är olika. I dom

stol blir ordförandens mening gällande, om inte minst två av tre 
37) 

nämndemän biträder en annan mening. I socialnämnden fattas 

beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
38 ) 

utslagsröst. 

En nämndeman har en domares ställning. Han har rätt att reservera 
39) 

sig mot beslut*och hans mening skall protokollföras. I social

nämnden kan den som har deltagit i beslutet också reservera sig, 

antingen "blankt", dvs utan närmare motivering, eller med en 

skriftlig reservation, som då ingår i nämndens protokoll. Vid 

förvaltningsdomstolar gäller bestämmelserna i 16 och 2 9 kap RB 
40) 

i tillämpliga delar. 

Teoretiskt förefaller det som om ledamöter i socialnämnden har 

större möjligheter att ta del av samtliga handlingar och på grund

val av dessa och en personlig inställelse bilda sig en uppfatt

ning för avgörande av ärendet. Nämndeman vid en förhandling i all

män domstol har enbart möjlighet att skriva lappar med frågor. Vad 

beträffar ledamots och ordförandes möjlighet att höra en person 

inför nämnden har JO sagt att en enskild ledamot självfallet har 

rätt att vid parts inställelse inför nämnden ställa frågor till 

parten i den sak, som sammanträdet gäller. Ordföranden får inte 

annat än vid uppenbara ordningsfel begränsa ledamöte-nas yttrande

rätt. Någon skyldighet att anmäla i förväg vilka frågor ledamoten 

vill ställa till klienten finns inte. I anmälan till JO hade bl a 

framgått, att ordföranden vid sammanträdet framhållit att han för

väntade sig att ingen av ledamöterna skulle ställa några frågor till 

36)Se SoL 55 § samt FL 15 § (tidigare 19 § BvL 9 
37) tidigare fyra av fem. RB 29 kap 
38) KL 2 kap 22 § 
39) RB 17:9 
40) Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 26 § 
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sökandena eller diskutera med dem, och att ledamöterna skulle 
41) 

vara ense om detta. 

I en uppsats har hävdats, att nämndemän vid domstolar har större 

kompetens (i meningen kvalifikationer) och möjlighet att bedöma 

vårdnadshavarens lämplighet än barnavårdsnämnden (numera social

nämnden) , som är sammansatt av lekmän och inte har några rikt

linjer att följa vad gäller sådan bedömning. 

"Man har skäl att anta, att barnavårdsnämndens arbetsmetoder och 
beslut i samband med yttrande till domstolen i högre utsträckning 
är grundade på 'tyckande' än på systematiskt vunnen kunskap, 
relaterad till psykologisk och sociologisk familjeteori." 42) 

Jag konstaterar, att såväl nämndemän hos TR som ledamöter i 

socialnämnden Väljs med utgångspunkt från partipolitiska ställ

ningstaganden. Vare sig hos nämndemän eller förtroendemän i kom

munala nämnder behöver det föreligga någon form av formell kom

petens för att fullgöra det politiska uppdraget. 

Det ligger då nära till hands att ifrågasätta uppfattningen att 

en socialnämnd i högre grad än nämndemän i en tingsrätt fattar 

beslut på grund av "tyckande". 

Som tidigare anförts, har socialnämnden numera fått större be

tydelse och det medför att det fordras en viss politisk tyngd 

och förtroende från det egna partiet för att utses till ledamot 

i SN. 

Nämndemannaarbetet är också ett kommunalt förtroendeuppdrag. 1979 

var hälften av de västsvenska nämndemännen över 60 år, nästan 

ingen under 35. Knappt var tredje nämndeman var kvinna, och endast 

i en västsvensk tingsrätt satt en invandrare. Några av Göteborgs 

yngre nämndemän ansåg, att ålderssammansättningen hade en konser

verande effekt på rättspraxis, bl a när det gällde vårdnadsfrågor, 

där de äldre hade en annan syn än de yngre. En yngre kvinnlig 

nämndeman reagerade också mot att ett stort antal hemmafruar blev 

nämndemän. Hon ansåg, att deras ringa yrkeslivserfarenhet hade 

en större "konserverande" effekt än åldern. En orsak till den skeva 

fördelningen kunde vara ersättningen till nämndemännen, vilken inne

bar en ekonomisk förlust för t ex en industrianställd som måste 

vara borta en dag. 43' 

41) JO 1977/78 s 216 ff 
42) Danefjäll, Hanna: domstolens handläggning av vårdnadstvister 

i samband med äktenskapsskillnad, Sthlm 1970 
43) KOMMUN-aktuellt 10/1979 s 15 
43a)Nämndemännens ersättningsfråga är numera reglerad 
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Ansvarsfrågor 

Politiska felbedömningar anses inte som brottsliga och bör inte 
44 ) 

heller kunna läggas till grund för skadeståndskrav. 

Ur lagstiftning och doktrin kan man läsa ut följande: 

1 Man har anledning att skilja på fullmäktiges och nämndernas 
ansvar 

2 Något straff- eller skadeståndsansvar för politiska beslut 
eller politiska felbedömningar bör inte förekomma 

3 Den kommunala självstyrelsen kan kräva viss handlingsfrihet, 
fast gränserna för denna frihet inte preciseras närmare 

4 Strängare krav vid myndighetsutövning enligt specialförfatt
ningar 

Väljarnas krav på ansvar kan endast avse hela fullmäktigekollek

tivet , inte enskilda ledamöter. Den enskilda förtroendevaldas po

litiska ansvar utkrävs alltid av vederbörande parti, oavsett vilket 

förtroendeuppdrag det rör sig om. Något entledigande under löpande 
45) 

mandatperiod kan inte ske. 

Förutom ovan angivna bestämmelser finns tillsynsmyndigheter, som 

ur olika aspekter granskar socialnämndens verksamhet, t ex läns

styrelsen. JO har en allmän tillsynsverksamhet över såväl domstol

arnas som kommunernas verksamhet och har också en möjlighet att 

föranstälta om åtal. Så har t ex skett då ledamöter i en social

nämnd ställt upp olagliga villkor för att en person skulle få 

socialhjälp. 

I fråga om att utrkäva ansvar gäller för ledamot i socialnämnd, 

nämndemän i allmän domstol eller förvaltningsdomstol att dessa 

kan straffas för t ex myndighetsmissbruk. För brott i myndighets

utövningen kan för myndighetsmissbruk dömas till böter eller 

fängelse högst två år, vid grovt brott högst sex år. Grov oakt-

samhet i myndighetsutövningen bestraffas med böter eller fängelse 

i högst ett år. 

I bestämmelsen om mutbrott ingår begreppet "arbetstagare". Här in

går ledamot av styrelse, verk, nämnd eller kommitté eller annan 

sådan myndighet som hör till stat eller kommun. Här nämns också 

den som utövar uppdrag som är reglerat i författning, t ex nämnde-
48) 

män och ledamot i socialnämnd. 

44) Kaijser, Fritz: Kommunallagarna II sid 262 
45) Riberdahl, Curt: De förtroendevaldas politiska och juridiska 

ansvar,FRT 3/79 
46) JO 1975 s 224 ff 
47) 20 kap BrB 
48) aa s 390 
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Det juridiska ansvaret är i princip lika för alla som har vid

tagit eller underlåtit att vidta en viss åtgärd. Det utkrävs an

tingen för en brottslig handling eller för försummelser av olika 

slag. 
49) 

De specialreglerade nämndernas verksamhet och uppgifter är 

sådana att de rent politiska besluten är färre än de beslut, 

där särskilda rättssäkerhetsgarantier har ställts upp. Rätten kan 

skilja någon som valts till statligt eller kommunalt uppdrag 

med vilket följer myndighetsutövning från detta, om han har be

gått ett brott för vilket är stadgat fängelse i minst två år, och 

han genom brottet visat sig uppenbart olämplig att inneha upp

draget. Arbetstagare och åtskilliga förtroendemän hos stat och 

kommun, bl a sådana med myndighetsutövning, kan åtalas för brotts 

lighet varigenom han åsidosatt vad som åligger honom i utövningen 

av anställningen eller uppdraget. 

När flera deltar i myndighets beslut, men en av dem har skiljak

tig mening, blir de som ingår i majoriteten ensamma ansvariga 

för beslutet. Den som är skiljaktig kan normalt inte ådra sig 

något straffrättsligt ansvar för att innehållet i hans votum 

strider mot lag eller annan författning. Hans dissens kan näm

ligen inte i regel medföra att någon enskild eller det allmänna 

får en otillbörlig förmån eller att det medför förfång för någon. 

Nämndemans ansvar för skiljaktig mening bör bedömas på detta sätt 

Ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän måste enligt 

min uppfattning vara, att politikerna måste ta ansvar för prio

ritering av verksamheten och stå för de övergripande besluten. 

SN är i vissa lägen helt beroende av tjänstemannen/experten, som 

gör utredningar och förslag till beslut, som ledamöterna sedan 

kan följa i sitt beslutsfattande. Tjänstemannen har samma ställ

ning som den sakkunnige i processen - han lämnar sakuppgifter. 

Nämnden har full frihet att frångå förslaget och fatta de beslut 

man finner lämpliga. 

Det finns risker för styrning från den sakkunnige, men konsekven

sen kan också bli att nämnden fattar beslut stick i stäv mot för

slaget för att vara säker på att administrationen inte skall 

styra besluten. Nämnden kan också känna sig som förälderns före

trädare gentemot "myndigheten" i barnavårdsärenden. Detta kan ha 

förödande effekter. 

49) bl a socialnämnden 
50) 20 kap BrB 
51) 20 kap Brb 

52) Kommentar till Brottsbalken II, 4 uppl Sthlm 1978 s 370 
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Det är inte otänkbart att ett sådant förhållande förelåg i ett 

hos JO behandlat ärende. Här kan det t ex föreligga en konflikt 

mellan ideologier och det faktum att ett barn far illa. 

I en familj föddes ett barn, som vid födelsen var sjukligt och 
fick ligga kvar på sjukhuset i fem månader. Under den tiden 
besökte föräldrarna barnet endast ett fåtal gånger. Sedan 
barnet kom hem utvecklades det mycket dåligt, gick inte upp 
i vikt och var enligt bvc:s anteckningar mycket smutsigt. 
Barnet togs in på sjukhus igen vid 1,5 års ålder. 

I familjen fanns också ett äldre barn. 

Modern ville inte acceptera familjebehandling, varför social
förvaltningen föreslog att det yngre barnet skulle omhänder
tas för samhällsvård, och att modern skulle få föreläggande 
att placera det äldre barnet på daghem. Hon skulle också få 
en familjebehandlare om hon kunde acceptera det. 

Nämnden beslöt i stället att barnen skulle ställas under 
övervakning, att modern skulle få hjälp av hemsamarit och 
att det äldre barnet snarast skulle beredas plats på daghem. 

Det yngre barnet togs därefter in på sjukhus vid upprepade 
tillfällen för dålig viktuppgång och dålig utveckling.Sjuk
huset ansåg det troligt att sociala förhållanden och uppföd
ningsfaktorer orsakade den dåliga viktuppgången. 

Ett halvt år efter det första beslutet behandlade social
nämnden ärendet på nytt och beslöt att inte ändra tidigare 
beslut i ärendet. 

I yttrande till JO förklarade socialnämnden att olika upp
fattningar rådde i ärendet mellan tjänstemännen och ledamöter
na i nämnden. Samma dag sammanträdet ägde rum hade "medlemmar
na av nämndens särskilda delegation för personlig inställelse 
bestående av nämndens ordförande och vice ordförande samt 
en representant för vårddelegationen11 träffat och diskuterat 
med modern. "Det positiva intryck, som medlemmarna av nämnda 
delegation erhöll, bidrog till inriktningen av det slutliga 
beslutet i ärendet." 

Nämnden påpekade, att den vid två tillfällen efter beslutet 
behandlat ärendet. Modern hade avvisat familjebehandling och 
ansett att hon klarade barnen med hjälp av övervakning och 
hemvårdarinna. Nämnden beslöt att familjebehandlare skulle 
tillsättas om socialkontoret ansåg det vara en adekvat åt
gärd och modern samtyckte till den. Också vid detta tillfälle 
hade modern träffat ovan nämnda "särskilda delegation". 

I maj 1977 - sex månader efter det första beslutet - hade 
socialkontoret konsulterat socialkonsulenten på länsstyrelsen. 
Denna tog del av den noggranna utredningen i ärendet och 
fann att omhändertagande för samhällsvård var det enda 
alternativet. Nämnden uttalade i juni 1977 sin förvåning 
över att konsulenten "på detta sätt tagit ställning enbart 
på det skriftliga utredningsmaterialet". 

Av socialförvaltningens handlingar framgick att kontakten 
med övervakaren sköttes huvudsakligen pr telefon, att moderns 
besök på barnavårdscentral och sjukhus var sporadiska och 
att hon uteblev från avtalade tider, och att barnet inte 
tycktes kunna hämta in förseningen i den allmänna utveck
lingen. Barnet fick för lite stimulans i hemmet och det 
var en störd relation mellan mor och barn. 
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I jan 1978 födde modern ett tredje barn. Den med modern sam
manboende mannen stod under åtal för misshandel och syntes 
ha vissa alkoholproblem. 

JO ansåg i fråga om de olika bedömningarna, att man kunde 
ha olika uppfattningar, men "Det måste emellertid krävas av 
ledamöterna i en sen att de sätter sig in i de faktiska förut
sättningarna för sina beslut och inte utan vägande skäl 
sätter sig över beprövad social och medicinsk erfarenhet. 
Nämndens är att fatta det beslut som bäst gagnar barnet. 
För att kunna göra detta måste nämnden självfallet beakta 
innehåll och slutsatser i den föreliggande utredningen,lik
som uttalanden och rekommendationer av i ärendet särskilt 
insatta sakkunniga. Det tyder på en viss självöverskattning 
att tro att man efter ett kort sammanträffande med modern 
klart kan bedöma en så svår fråga som förekomsten av en 
eventuell relationsstörning. Med tanke på den i förevarande 
fall entydiga och väl underbyggda utredningen inger det mig 
därför betänkligheter att nämnden inte bara vid detta till
fälle utan upprepade gånger gått emot socialkontorets för
slag till intensifierade åtgärder utan att ha något som 
helst stöd från sakkunnigt håll." 

JO påpekar också att det första beslutet inte följts av 
intensiva behandlingsinsatser från nämndens sida. SCN:s 
handläggning har "uppenbarligen också lett till motsättningar 
mellan nämnden och socialkontoret."(JO beslut 21 mars 1978) 

Nämnden uppmanades att efter ny utredning meddela JO vilka 
behandlingsåtgärder som planerades. 

I proposition till barnavårdslagen framhöll föredragande stats

rådet, att det inte borde stå nämnden fritt att uppdra förhöret 

åt någon eller några av sina ledamöter, utan förhöret borde 

hållas inför nämnden samfällt. (Prop 1960:10) Jag anser det an

märkningsvärt att JO inte påpekat detta faktum för nämnden. Av

sikten med bestämmelsen är ju att hela nämnden skall få till

fälle att bilda sig en uppfattning. 

Beslutsgång. 

I de tre typer av mål och ärenden som studeras i denna studie 

förekommer skilda beslutsformer och olika typer av utredningar. 

I samhällsvårdsärenden fattade tidigare socialnämnden beslut om 

omhändertagande. Om föräldrarna inte samtyckte till verkställig-
53) 

het underställdes ärendet länsrätten. I vårdnadsmål begärde TR 

i tvistiga fall sakkunnigutlåtande enligt RB från socialnämnden, 
54) 

som verkställde utredningen och lämnade yttrande till TR. 

I verkställighetsmål är i de flesta fall socialnämnden inte berörd 

om inte LR begär att någon hos nämnden skall fullgöra medlings

uppdrag eller att en utredning skall göras. De fall där nämnden 

är att jämställa med part är då nämnden fattat beslut enligt 50 § 

BvL^^ om förbud mot flyttning av fosterbarn och vårdnadshavaren 

anför besvär över detta. 

53) Efter 1 jan 1982 beslutar SN om ansökan öm vård skall göras 
till LR, som fattar beslut i första instans. 
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Jäv 

I handläggningen kan emellanåt uppkomma frågor om jävssituationer. 

I domstolarna gäller då jävsreglerna i RB, medan socialnämnden 

skall tillämpa bestämmelserna i FL.Bestämmelserna skiljer sig 

i stort sett inte från varandra. Praktiskt sett kan en svårighet 

uppstå när socialnämndernas beslutanderätt decentraliseras - i 

och med att distriktsnämnderna skall fatta beslut i ett mindre 

geografiskt område, kan frågan om s.k. delikatess- eller grann-

lagenhets jäv uppkomma oftare, eftersom människor i större ut

sträckning känner varandra och på ett eller annat sätt är i be

roendeställning till varandra (t.ex. skall SN fatta beslut i ett 

ärende, där en ledamots sons bästa vän är inblandad, eller be

slutet rör närmaste granne). Myndigheten har att avgöra om jäv 

föreligger, men avgörandet kan vara svårt. Nämndens ledamöter är 

skyldiga att fatta beslut och kan inte undandra sig ansvaret i 

alla de situationer där man tycker det är obehagligt att fatta 

beslut. Â andra sidan kan konsekvenserna för beslutsfattaren 

personligen bli obehagliga. 

En mor begärde hos SN att ett förbud jml 50 § BvL skulle upp
hävas. Hon ifrågasatte därefter om inte jävsförhållande före
låg eftersom barnets fosterfar var ledamot i nämnden, och 
det inte framgick av handlingarna om han deltagit i beslutet. 

Länsrätten - som lämnade av modern anförda besvär utan bifall-
konstaterade att fosterfadern inte deltagit i nämndens beslut 
(KRSU 2184-1978). 

I mindre kommuner torde det finnas större risk för att jävsför

hållande föreligger än i större. Såväl när det gäller s.k. släkt

skapsjäv som ombuds- eller biträdesjäv (4 § FL) ligger det nära 

till hands att tänka sig att någon närstående kan tänkas delta i 

handläggning eller beslut, eller att någon handläggare eller be

slutsfattare kan vara ombud eller biträde åt någon berörd. I 

nedanstående exempel visas att en god man, ställföreträdare för 

ett barn, ansetts jävig. 

En ledamot i SN var god man för ett barn. I nämnden deltog 
hon i ett beslut rörande omplacering till ett annat fosterhem 
för barnet.(Modern var förmyndare och vårdnadshavare för 
barnet). 

I sitt yttrande till JO ansåg nämnden att ställföreträdarjäv 
eller delikatessjäv inte förelåg, eftersom ärendet gällde 
vård- och behandlingsansvar och inte ekonomiska angelägen
heter. Även om jäv förelåg måste det anses sakna betydelse i 
detta fall. 

54) Efter den 1 juli 1983 enligt 6 kap FB 
55) Efter den 1 jan 1982 28 § Sol 
56) Om vårdnadshavaren i stället begär verkställighet enligt 

21 kap FB, är fosterföräldrarna parter. 
57) RB 4:13, FPL 41 §, FL 4 § 
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JO påpekade: 
"Förordnandet av god man för M (barnet) synes vara grundat på 
bestämmelserna i 18 kap 1 § föräldrabalken. Där sägs att god 
man skall förordnas att i förmyndarens ställe vårda den o-
myndiges angelägenheter, om förmyndaren på grund av sjukdom 
eller av annan orsak är ur stånd att utöva förmynderskapet. 
Förordnande av detta slag får anses avse alla förmyndares 
uppgifter beträffande den omyndiges förmögenhet och person. 
Den gode mannens representationsrätt är inte begränsad till 
vissa på förhand bestämda angelägenheter. (Jfr Walin, Föräldra
balken, 1971, s 353 o f) 

Jag vill mot bakgrund av nämndens yttrande särskilt framhålla, 
att den gode mannen företräder den omyndige inte bara i 
angelägenheter som rör den omyndiges förmögenhet utan även i 
angelägenhet som rör hans personliga förhållanden.Kräver 
den omyndiges intressen åtgärd från den gode mannens sida 
har denne således både skyldighet och befogenhet att vidta 
åtgärden." 

JO redogjorde därefter för gällande rätt och ansåg att den 
gode mannen varit jävig enligt bestämmelserna i 4 § 2 . ,FL. 
JO fortsatte: 
"Enligt 4 § andra stycket FL skall från jäv bortses om frågan 
om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. I proposi
tionen (1971:30) sid 343 o f erinras om att behovet av garan
tier för opartiskhet inte är detsamma i alla ärenden, där 
de föreslagna jävsbestämmelserna blir tillämpliga. En väsent
lig skillnad föreligger mellan ärenden som avgörs med beslut 
utan rättslig verkan, framför allt serviceärenden, och de 
ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild.Bland 
de förra finns många där frågan om opartiskhet är av under
ordnad betydelse eller helt betydelselös. Det kan emellertid 
också i ärenden av den senare typen inträffa att frågan om 
opartiskhet saknar betydelse. Att i sådana fall upprätthålla 
ett krav på att ingen jävsgrund får vara för handen, skulle 
enligt propositionen vara en onödig formalism och dessutom i 
många fall ganska opraktiskt. Detta gäller exempelvis be
träffande sådana ärenden som är helt rutinartade och inte 
kräver några överväganden av den art att fråga kan uppkomma 
om partiskhet eller opartiskhet.Vid avgränsningen av de fall, 
i vilka det bör vara tillåtet inom förvaltningen att bortse 
från det som formellt utgör jäv, bör enligt uttalandena i 
propositionen stor försiktighet iakttas. I alla tveksamma fall 
bör jäv beaktas. Endast om det är uppenbart att frågan om 
jäv saknar betydelse, bör det vara möjligt att bortse från 
ett förhållande som konstituerar jäv. - - - Emellertid upp
bärs jävsreglerna också av intresset av att allmänhetens 
förtroende för förvaltningen upprätthålls. En förutsättning 
för detta förtroende är att utrymme inte ges för tvivelsmål 
rörande beslutsfattarnas objektivitet. I en situation av 
det slag som det här varit fråga om kan man enligt min mening 
inte bortse från risken för sådana tvivelsmål. - - hade alltså 
bort avstå från att delta i arbetsutskottets beslut. 

(JO 2055-1979) 
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Även i nästa referat diskuteras frågan om delikatessjäv. 

I ett barnavårdsärende hade vårdnadshavaren yrkat, att nämn
dens beslut om omhändertagande för samhällsvård av hennes 
barn skulle upphävas, då utredaren var förordnad barnavårds
man för barnet. 58) Under den tid utredningen pågick var en 
vikarie förordnad som barnavårdsman för barnet. LR ansåg, att 
"sådan särskild omständighet föreligger som är ägfnad att 
rubba förtroendet för 0:s opartiskhet i ärendet. 0 har därför 
inte ägt handlägga förevarande ärende, och SCN:s beslut bör 
därför undanröjas." 

0 hade tidigare inte haft kontakt med modern, som också hade 
erbjudits en annan utredare. KR ansåg inte att jäv förelåg: 

"Utredningen sådan den redovisas för nämnden kan inte anses 
innefatta något som är ägnat att rubba förtroendet till hand
läggarens opartiskhet. Det förhållandet att utredaren jämte 
annan person föredragit ärendet inför nämnden och varit när
varande vid nämndens beslut kan inte anses utgöra särskild 
omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hennes 
opartiskhet." (RR 1573-1973 ej pt) 

Ett sådant personligt förhållande som det här var fråga om ansågs 

alltså inte innebära en jävssituation. I normalfallet ansågs barna

vårdsmannen inte vara ställföreträdare, endast i fråga om fast

ställande av faderskap för barnet. Detta var inte fallet här. 

1 ett mål rörande omhändertagande för samhällsvård yrkade 
föräldrarnas ombud att beslutet skulle undanröjas p g a jäv. 
Tidigare övervakaren är ledamot i sen och deltog i beslutet, 
on hade i utredningen som låg till grund för omhändertagandet 
bl a yttrat att hon p g a "familjens hotfulla uppträdande 
ej kunnat fullfölja uppdraget och därför inte kan yttra sig." 

Ombudet gjorde gällande, att övervakaren var jävig att delta 
i beslutsfattandet, då hon i sin egenskap av övervakare för 
barnet i utredningen tagit ställning mot familjen, och att 
detta förhållande självklart rubbat förtroendet till hennes 
opartiskhet i ärendet. (KRG 4039-1979, JO 5 96-1979) 

Frågan om övervakare är jävig som ledamot i nämnden beror på hur 

man tolkar 4 § FL. övervakaren är intè ställföreträdare eller 

ombud él. biträde för den övervakade. Om det står klart att 

övervakaren från början har en överväldigande negativ eller positiv 

syn på den person som skall övervakas eller dennes familj,torde 

frågan om hon som nämndledamot skall vara med och fatta beslut om 

omhändertagande vara tveksam. Av en ledamot i nämnden fordras opar

tiskhet och saklighet. Det är den enskildes uppfattning om för

valtningens och nämndens opartiskhet som skall gälla. 

53) Vid tiden för domen skulle barnavårdsman vara förordnad för 
barn vars föräldrar inte var gifta med varandra, och för andra 
barn vars föräldrar begärde det eller det ansågs nödvändigt 
för barnet.Barnavårdsmannen hade i första hand att bistå vård
nadshavaren och barnet i personliga angelägenheter. 
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Man kan bedöma jävsfrågan olika. I nedanstående referat har JO 

ansett att jäv inte förelåg; 

Föräldrarna till barn, där omhändertagande ifrågasattes, 
ansåg^att det inte var riktigt att ordföranden och utredaren 
hade rätt att ifrågasätta jäv hos en del av nämndens ledaittöter 
med motivering att föräldrarna var ledamöter i samma 
politiska parti som föräldrarna. 

I sitt yttrande till nämnden med anledning av JO:s remiss 
uppgav utredaren, att frågan om jäv inte prövades av utredan
de tjänstemän. Den frågan att mannen A (fadern) tidigare 
varit ledamot i socialhjälpsstyrelsen föranledde nämndsekre
teraren att anlita socialförvaltningens chefsjurist för att 
vid en sammankomst med nämndens ledamöter redogöra för 
gällande jävsregler, t ex delikatessjäv. 

JO anförde i sitt beslut: 

"Ledamöter av social distriktsnämnd är i fråga om jäv under
kastade reglerna i 4 § förvaltningslagen (1971:290). Här 
stadgas såvitt nu är i fråga att den som har att handlägga 
ärende är jävig om särskild omständighet föreligger som är 
ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 
Detta s k delikatessjäv kan bestå exempelvis däri att det 
råder ett nära personligt förhållande mellan handläggare 
och part. Var gränsen hävid går mellan jäv och inte jäv kan 
inte anges generellt. Det ankommer i första hand på veder
börande själv att bedöma om jävsgrund föreligger och då 
handla enligt gällande regler (5 § förvaltningslagen). Fråga 
om jäv kan givetvis också väckas av part eller tas upp av 
myndigheten ex officio. 
I detta ärende är upplyst att några av de nämndledamöter som 
deltog i sammanträdet den 20 januari var personliga bekanta 
med den saken rörde. Utredaren skriver i utredningen härom: 

"När föredragande tjänsteman före sammanträdets början infann 
sig i sammanträdeslokalen var föräldrarna där, fadern i liv
ligt samspråk med bekanta nämndledamöter." 

Min erfarenhet är att tjänstemän i allmänhet noga beaktar 
jävsreglerna. Det är därför inte på något sätt märkligt och än 
mindre felaktigt att iakttagelsen om personlig bekantskap 
mellan parten och flera av nämndens ledamöter ledde till en 
särskild genomgång av jävsreglerna." (JO 1489-1978). 

JO tog i ett annat ärende upp frågan om några ledamöter och en 
suppleant vid en social distriktsnämnd förfarit på ett sätt 
som varit ägnat att rubba förtroendet för deras opartiskhet. 

Makarna A hade bjudit de socialdemokratiska ledamöterna och 
suppleanterna i distriktsnämnden till sitt hem.Avsikten hade 
varit att de själva skulle få bilda sig en uppfattning om 
hemmet och för att prata med dem. De övriga ledamöterna 
bjöds inte in eftersom "borgarna redan tagit ställning." 

Av den utredning som verkställdes inom stadskansliet och 
socialförvaltningen framgick bl a att de fyra ledamöter och 
den suppleant som inbjudits accepterat, eftersom de redan 
tagit ställning till att barnen skulle vara hemma under ut
redningstiden. De hade fått uppfattningen att mannen hade 
svårt att uttrycka sig inför nämnden, att förhållandet till 
utredaren var spänt och att makarna ville tala ut och inte 
hade någon annan att tala med. 
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Två av ledamöterna hade uttryckt, att de ville skaffa sig ett 
bättre underlag för kommande beslut i barnavårdsärendet. 

JO påpekade, att nämnden i första hand borde skaffa sig in
formation genom att besluta att utredningen skulle komplette
ras, och var tveksam till besöket om det skett i ar sikt att 
skaffa utredning i barnavårdsärendet. 
"Däremot har jag mer förståelse för om besökarna hörsammat 
makarnas inbjudan därför att de inte har velat avvisa en 
begäran om samtal med dem i deras egenskap av valda förtro
endemän . 

Det;är emellertid tydligt, att direkta kontakter mellan de 
förtroendevalda och kommunmedlemmarna ibland kan leda till 
vissa problem. Sålunda kan sådana kontakter ibland leda till 
att förtroendemannen på grund av gällande jävsregler blir 
förhindrad att delta i beslut som rör kommunmedlemmen. Man kan 
därför fråga sig om inte besökarna med tanke på jävsreglerna 
hade bort avstå från vidare befattning med ärendet. 

Att besökarna var medlemmar i samma politiska parti som 
makarna A och att tre av dem därför var något bekanta med dem 
kan uppenbarligen inte ha varit jävsgrundande. Mer tveksamt 
kan det möjligen anses vara om inte ledamöterna genom besöket 
engagerat sig så i saken att bestämmelsen blivit tillämplig. 
Men inte heller på den grunden finner jag alltså utredningen 
visa att jäv har uppkommit." (JO 2766-1978). 

En ledamot skall inte ta parti för en enskild part i ett ärende, 

utan vara neutral.Självfallet innebär detta inte, att man inte 

får engagera sig i ärendet. 

"En ledamot som går så långt att han närmast identifierar sig 
med viss parts intressen eller eljest ådagalägger påtagliga 
sympatier för ena sidan, blir numera enligt 4 § förvaltnings
lagen att betrakta som jävig och obehörig att delta i hand
läggningen av ärendet. Man står då inför etts k grannlagen-
hetsjäv som i bestämmelsen anges vara för handen då särskild 
omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet 
för hans opartiskhet i ärendet. Av det sagda följer att en 
ledamotmåste iaktta försiktighet i fråga om kontakter med den 
som är part i ett ärende. Sådana kontakter är givetvis enbart 
till fördel både för nämnden och parten så länge de begränsar 
sig till ren information från partens sida till nämndledamoten. 
Men glider kontakterna över till något som mer eller mindre 
påminner om ett uppdrags- eller biträdesförhållande mellan 
part och ledamot, kan lämpligheten ifrågasättas och en jävs
situation börja växa fram." (JO 1973 s 225 ff) 

Jag frågar mig, om inte ledamöterna i det tidigare referera

de fallet engagerat sig på ett sådant sätt som beskrivs i ärendet 

ovan, och därmed borde ha förstått att jävsförhållande kunde upp

komma . 

Ordföranden i en social distriktsnämnd begärde undersökning av 
två pojkars hemförhållanden, sedan de rymt hemifrån och efter
sökts av polisen. Fem veckor senare lämnade pojkarna hemmet 
på nytt och vägrade återvända hem. (JO 438-1979) 
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Det förhållandet att någon gör en anmälan för att få en sak ut

redd kan rimligen inte medföra att det föreligger något förhållande 

som är ägnat att rubba tilltron till hans person. En anmälan inne

bär inte att man tar ställning, utan att man vill ha saken utredd. 

Om ordf:s anmälan skett efter att han själv hade gjort en ut

redning kunde jäv antas föreligga, eftersom han själv måste anses 

ha tagit ställning till anmälans innehåll. 

I en vårdnadsfråga begärde TR yttrande från SN. Utredningen 
gjordes av två tjänstemän, som föreslog att fadern skulle få 
vårdnaden om barnen.Detta blev också nämndens beslut, med 
sju röster mot sex. I diskussionen och beslutet deltog S som 
under äktenskapsliknande former sammanbodde med en av utredar
na. Eftersom S:s röst blev utslagsgivande, ifrågasatte flera 
ledamöter i nämnden om han inte borde anses jävig. 

JO sade: 
Att en nämndledamot är gift med eller sammanbor med en vård
nadsutredare under äktenskapslika förhållanden medför i all
mänhet ej att jäv föreligger. Möjligen skulle man kunna tänka 
sig - om motsättningar uppstått mellan vårdnadsutredaren och 
nämnden om hur utredningen bort bedrivas - att det skulle 
kunna vara ägnat att rubba förtroendet till en nämndledamot 
som är gift eller sammanboende med vårdnadsutredaren, om han 
deltar i nämndens beslut i vårdnadsfrågan. 

En sådan situation synes emellertid ej ha förelegat i detta 
fall. 
Om tveksamhet rått inom nämnden huruvida jäv kunde anses före
ligga hade det - bl a med hänsyn till intresset av att allmän
hetens förtroende för förvaltningen upprätthålls - funnits 
skäl att ta upp jävsfrågan till prövning inom nämnden,innan 
beslut i sakfrågan fattades. Möjlighet att begära en sådan 
prövning hade funnits för såvälS själv som för övriga nämnd
ledamöter. Huruvida en sådan prövning begärts finns inga 
säkra uppgifter om. (JO 1981/82 s 201 ff) . 

I fråga om prövning av jäv förutsätts, att jäv prövas från fall 

till fall. Frågan måste alltid ställas i relation till den eller 

de personer som är föremål för beslut eller åtgärd och till den 

eller dem som handlägger och fattar besluten. 

RR har avvisat besvär, där det ifrågasattes om en socialchef 
rent allmänt var att betrakta som jävig, och ansåg att det 
fordrades ett konkret ärende, som jävsfrågan kunde appliceras 
på. Principfrågor om jäv behövde inte behandlas.(RR 2982-1973). 

Frågan om domare varit jävig uppkommer i ett rättsfall, där en 

part ifrågasatt domarens opartiskhet. 

Domaren hade "vid ett otal tillfällen tidigare såväl vid munt
lig som skriftlig handläggning av olika mål angående verk
ställighet av umgängesrätt och utdömande av vite, ogillat 
hennes inställning i respektive mål och bifallit motpartens 
olika yrkanden. Hon uppger även att hon vid muntliga förhand
lingar inför samma ordförande fått det intrycket att han är 
negativt inställd till henne såsom person. Hon menar därför 
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att rådman - icke har möjlighet att opartiskt döma i nu före
liggande mål." 
LR ogillade jävsinvändningen med motivering att sådana sär
skilda omständigheter som var ägnade att rubba förtroendet 
till rådmannens opartiskhet i målet inte förelåg. 
KR beslöt: 

"Jämlikt 41 § förvaltningsprocesslagen gäller ifråga om jäv 
mot den som handlägger mål enligt nämnda lag bestämmelserna i 
4 kap rättegångsbalken om jäv mot domare. I 4 kap 13 § punkt 9 
rättegångsbalken stadgas att domare är jävig att handlägga mål 
om särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba 
förtroendet till hans opartiskhet i målet, -klaganden- har an
fört att rådman - "vid ett otal tillfällen" handlagt mål och 
ogillat hennes inställning och bifallit motpartens olika 
yrkanden. Enbart den omständigheten att en och samma domare 
dömt i ett flertal mål och domslutet varit ett annat än part 
förväntat sig medför ej att domaren kan anses jävig i ett 
kommande mål där samma part är inblandad. - - klaganden-har 
inte heller i övrigt anfört någon omständighet som är ägnad 
att rubba förtroendet till - rådmannens - opartiskhet i det 
nu aktuella målet." KR lämnade besvären utan bifall.(KRS 6454-

1981) 

I anslutning till diskussionen om talerätt för barn i betänkandet 

Om föräldraansvar, SOU 1979:63, anförde Rättegångsutredningen i 

sitt remissvar att en fördel med att barn fick talerätt var att 

barnet blev part, och att vissa processuella regler skulle komma 

att träffa rätt person. Ett sådant var t ex reglerna om domarjäv, 

då en nära släkting till barnet inte kan vara domare i målet. 

Skulle man i stället välja lösningen att lägga talerätten på en 

utomstående person, skulle bl a reglerna om domarjäv komma att 

utgå från denne och inte från barnet. I sådant fall skulle undan-
59) 

tagsregler behövas. 

59) Remissyttrande 1980-01-28 
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Brister i handläggningen 

Vid vår genomgång av rättsfallsmaterialet har vi funnit sådana 

brister i handläggningen, som kan vara stötande ür rättssäker

hetssynpunkt, Det kan vara bristande utredningar 

, beslut som man inte har laglig möjlighet att fatta 

och byte av rättens ledamöter mellan förhandling och beslut. 

Nedan kommer jag att med några få exempel visa vilka brister som 

kan finnas. 

I en kommun var det praxis att tjänstemännen svarade för 
alla utredningar och beslutsunderlag till nämnden. I ett 
barnavårdsärende hade ordföranden förbehållit sig ärendet 
och fattat beslut utan erforderlig utredning. I sammanträdes
protokollet togs in en redogörelse för vad ordföranden 
yttrade inför nämnden. JO ansåg att detta inte var en god
tagbar ersättning för en utredning enl 14 § B vL.(JO 775-197 6) 

Ärendet kan vara ett exempel på hur de rent faktiska kunskaperna 

om handläggningen tunnats ur hos förtroendemän sedan det blev 

vanligare i kommunerna med kompetenta tjänstemän. I mindre kommun

er har tjänstemännen också mindre möjligheter att påpeka fel

aktigheter eller kräva att dessa ändras. 

Tolkningen av lagtexten kan vara felaktig eller missuppfattas. 

LR hade i ett mål rörande omhändertagande för samhällsvård 
i sina domskäl angett följande: 
"Såvitt framgår av den i målet nu tillgängliga utredningen 
kan inte förutsättningar anses föreligga för att omhänderta 
P och A-S för samhällsvård. Vid sådant bedömande kan nämn
dens beslut ej fastställas." 

I besvärsskrivelse till KR från socialförvaltningen framgår, 
att förvaltningen uppfattat skrivningen av domskälen så att 
LR inte har tillämpat 8 § förvaltningsprocesslagen, d.v.s. . 
inte ansvarat för utredningen i målet. Socialförvaltningen 
anser att rättens initiativ i utredningshänseende i normal
fallet får formen att rätten ger klart besked om att utred
ningen behöver kompletteras, vilket i detta fall uppenbar
ligen inte skett. 
Socialförvaltningen skrev också:"Länsrätten har vid anmaning 
kunnat erhålla kompletterande handlingar eller som sig bör 
i ett uppmärksammat ärende begärt muntlig förhandling." 

(KRJ 4365-1979 

Från förvaltningens sida hade man inte klart för sig, att för

valtningsdomstolarna fattar beslut efter de förhållanden som råder 

då målet behandlas i domstolen. Förhållandena då kan sakligt sett 

vara annorlunda än de förhållanden som rådde vid tiden för 

sociala centralnämndens beslut om omhändertagande. 
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I ett barnavårdsärende yrkade föräldrarnas ombud hos läns
styrelsen , att ett beslut om omhändertagande skulle undanröjas 
p g a jävsförhållande. (Något sådant förelåg inte, förf:s anm.) 

Länsstyrelsen beslöt jml 7 kap 4 § kommunallagen, att "det 
klandrade beslutet tills vidare och i avvaktan på slutligt 
beslut inte får till någon del verkställas." 

Sociala centralnämnden anförde besvär över beslutet och begärde 
inhibition. Länsstyrelsen: "Av utredningen i målét har fram
kommit att det klandrade beslutet redan verkställts. Då vid 
sådant förhållande länsstyrelsens inhibitionsbeslut saknar 
rättsverkan föranleder nämndens yrkande för närvarande inte 
någon vidare åtgärd av länsstyrelsen." (LstP 32.14-30-79) 

Efter att nämnden beslutat bekräfta sitt tidigare beslut om 
omhändertagande - p g a påstått jävsförhållande - beslöt läns
styrelsen att inte ta upp besvären om jäv till prövning och 
förordnade att länsstyrelsens inhibitionsbeslut inte längre 
skulle gälla. 

Beslutet om omhändertagande fastställdes i LR. Ingen ändring i 
KR. (JO 596-1979, KRG 4039-1979). 

Länsstyrelsen hade felaktigt ansett sociala centralnämnden höra 

till den s.k. oreglerade kommunalförvaltningen, där KL:s jävs

regler gäller, och därför fattat beslutet om inhibition. 

Socialnämnderna kan också fatta beslut som inte är lagligen grundade 

och överskrider nämndens kompetens: 

Vid en inspektion framkom att en socialnämnd beslutat omhänder
ta en pojke för samhällsvård. I samband med detta föreskrevs 
barnets far att han skulle ha kontakt med en psykiatrisk klinik. 
§§ 27 och 43 BvL åberopades. 

I sitt yttrande till JO förklarade nämnden att det saknades 
stöd för beslutet i lagen. "Det var dessutom obehövligt. Av 
journalanteckningar framgår att fadern var positiv till att 
sonen fått kontakt med barnpsykiatriska kliniken. Fadern fram
håller också, att 'om det är någon i familjen som behöver psykia
trisk hjälp så är det han själv1. Även om beslutet formellt var 
helt oriktigt, så har det i praktiken inte inneburit någon på
tryckning på faderns agerande, eftersom han själv ställt sig 
positiv till att ta kontakt med psykiatrisk klinik." 

JO konstaterade, att beslutet om föreskrift för fadern att ta 
kontakt med psykiatrisk klinik uppenbarligen inte hade stöd i 
barnavårdslagen. Beslutet i den delen var alltså olagligt. 

(JO 2835-1979) 

Även förvaltningsdomstolar fattar emellanåt beslut som inte ligger 

inom deras kompetensområde. Förvaltningsdomstolarna har lagligen 

inte med innehållet i vården med stöd av LVU att göra, endast att 

besluta om vård skall beredas. 
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Beträffande ett barn på barnhem skrevs i beslutet: 

"Länsrätten förordnar, att barnet inte får placeras i foster
hem förrän denna dom vunnit laga kraft eller annorlunda för
ordnats. " (KRG 1129-1980) 

Att domstolen inte har möjlighet att fatta sådana beslut om re

fererats ovan, framgår också av nedanstående: 

"Länsrätten, som ej har att ta befattning med för samhälls-
vård omhändertagnas behandling, har därför att fastställa 
det underställda beslutet." (KRS 2117-1980) 

I ett verkställighetsmål uttalade KR att det fick anses åligga 

SN "eller en för R (barnet) utsedd övervakare" att i samråd med 

modern åstadkomma en acceptabel lösning för barnet. (RR 2127-

1979) Det fanns ingen som helst laglig gxund för förordnande av 

övervakare för barnet. 

Icke lagligen grundade beslut kan också fattas av allmän domstol. 

I ett mål rörande vårdnad om barn beslöt TR att modern inte 
fick lämna landet med barnen, fast hon var vårdnadshavare. 

Fadern, som var uftigängesberättigad och till vars förmån alltså 
beslutet var fattat, klagade hos HovR, som "på talan av fadern 
saknar anledning att pröva lagligheten av TR:s beslut såvitt 
avser förbud för modern att föra barnen ur riket"ooch lämnade 
talan utan bifall. (HSB ö 641/77). 

Att utan särskilt lagstöd förbjuda en svensk medborgare med giltigt 

pass att resa ur landet strider mot grundlagsbestämmelserna. 

I én fråga om fastställelse av underställt beslut rörande omhänder

tagande för samhällsvård, hölls en muntlig förhandling i målet. 

Domen beslöts sedan av andra ledamöter än de som deltagit i den 

muntliga förhandlingen i LR. 

KR anförde: "Sedan LR fått nya ledamöter hade den bort jämlikt 
8 och 9 §§ förvaltningsprocesslagen på nytt pröva om ny munt
lig förhandling skulle hållas i målet. Därvid hade LR bort 
inhämta - vårdnadshavarens - och sdn:s uppfattning i frågan." 
Om man inte hade ansett ny muntlig förhandling nödvändig hade 
parterna i stället haft möjlighet att yttra sig skriftligt. 
KR konstaterade att LR underlåtit att göra vad som ålegat den 
i den uppkomna situationen, vilket kan ha haft betydelse för 
målets utgång. KR undanröjde LR:s dom och visade målet åter 
till LR för hy behandling. (KRS 2148-1980) 

Förutom det faktum att den muntliga handläggningen inte kunnat 

påverka utgången, därför att andra ledamöter än de som var när

varande vid förhandlingen bestämt utgången, gav detta mål exempel 

på en extremt lång handläggningstid. SN fattade sitt beslut den 

6 sept 1979, den muntliga förhandlingen skedde den 30 november 1979, 
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medan domen inte meddelades förrän den 30 april 1980, dvs 

exakt fem månader efter den muntliga förhandlingen och nästan 

sju månader efter det av nämnden fattade beslutet. 

I RÂ 81 2:2 hade KR fattat beslut i ett barnavårdsärende utan 

att SN beretts tillfälle att yttra sig över besvären. RR ansåg 

att KR:s förfarande stred mot de principer på vilka förvaltnings-

processlagen vilar. 

Följande rättsfall behandlar bl a frågan om vad som är till det 

bästa för barnet, och innebär en tolkning av 29 § förvaltnings-

processlagen. 

1979 beslöt en SN att omhänderta J för samhällsvård jml §§ 
25a och 2 9 BvL. Beslutet underställdes LR då samtycke inte 
lämnades av föräldrarna. 
Nämnden avslog därefter en framställning om villkorligt upp
hörande av samhällsvården och beslöt att planering för barnets 
placering i fosterhem skulle fortsätta. Föräldrarna yrkade 
att omhändertagandebeslutet inte skulle fastställas och att 
placering i fosterhem inte fick äga rum innan lagakraftägande 
dom förelåg. 
LK påpekade i sina domskäl att familjens barn under många år 
varit föremål för förebyggande åtgärder enligt barnavårds
lagen, att de sedan 1976 stod under övervakning och att över
vakarna haft svårt att få föräldrarna att diskutera barnens 
behov och problem. Fadern missbrukade alkohol, för vilket 
hjälpåtgärder hade satts in. 
J omhändertogs efter att misstanke om barnmisshandel hade 
uppkommit. Polisutredning hade verkställts, men brott hade 
inte styrkts. Makarna uppgav att de var positiva till fort
satt övervakning och att mannens alkoholmissbruk hade minskat. 
Vid placering på barnhemmet visade J nervösa symtom vilka 
(i jan 1980) hade minskat. Förbättringarna hade varit för 
kort tid, och LR fastställde det underställda beslutet, och 
påpekade att det ankom på nämnden att pröva förutsättningar
na för ett eventuellt villkorligt upphörande av samhällsvår
den. Länsrätten förordnade också att barnet inte fick placeras 
i fosterhem förrän domen vunnit laga kraft, varefter läns
rätten beslöt att domen skulle gälla utan hinder av att den 
inte vunnit laga kraft. 

Enligt min uppfattning överskred LR sina befogenheter, eftersom 

LR:s uppgift var att fastställa eller icke fastställa det under

ställda beslutet. Innehållet i vården svarade SN ensam för, och 

det gick inte heller att anföra besvär över vårdens innehåll. 

Enligt 79 § BvL kunde LR i stället för att fastställa underställt 

beslut förordna om en eller flera förebyggande åtgärder eller 

uppdra åt nämnden att föranstalta om sådana. 
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I besvär till KR yrkade föräldrarna att samhällsvården skulle 
upphöra villkorligt. SN avstyrkte besvären, medan socialvårds
konsulenten och barnets offentliga biträde tillstyrkte dessa. 
I domskälen anförde KR: 
"Enligt 43 § första stycket barnavårdslagen må barnavårds
nämnden beträffande den som omhändertagits för samhällsvård 
enligt 29 § barnavårdslagen, om så anses lämpligt meddela 
beslut om villkorligt upphörande av samhällsvård. Kammar
rätten kan emellertid inte, vilket yrkats i målet, som f.rsta 
instans pröva sådan fråga. Med stöd av 29 § förvaltningsprocess-
lagen får dock kammarrätten även utan yrkande besluta till det 
bättre för enskild, om det föreligger särskilda skäl. Kammar
rätten, som finner sådana skäl föreligga, tar därför upp till 
prövning frågan huruvida distriktsnämndens beslut att omhänder
ta JS för samhällsvård kan fastställas." 

Vid den muntliga förhandlingen framkom bl a, att det inte var 
troligt att fadern misshandlat J och att hon nu var en glad 
och harmonisk flicka. Risken för problem hos J skulle bli 
större om hon placerades i fosterhem än om hon fick komma 
hem till sina föräldrar. 

KR fann att tidigare beslut om omhändertagande var lagligt 
grundat. Genom faderns ändrade inställning till sitt alkohol
bruk hade förhållandena förändrats i sådan grad att förebygg
ande åtgärder inte längre kunde bedömas vara gagnlösa. "En 
förutsättning för att omhänderta J för samhällsvård har där
med bortfallit." 

KR fastställde inte beslutet att omhänderta J för samhälls
vård. Med stöd av 25 § a och 26.4 BvL förordnade KR att SN 
skulle ställa J under övervakning och vidta övriga erforder
liga förebyggande åtgärder. (KRG 1129-1980). 

KR kunde som första instans inte pröva villkorligt upphörande av 

samhällsvården och borde alltså avvisat målet i denna del. KR 

anser emellertid att - enligt 29 § FPL - det är till det bättre 

för J att inte vara omhändertagen. Man går då utöver vad som 

Yrkats och beslutar att inte fastställa det beslut som LR med

delat i sin dom, att omhänderta J för samhällsvård. 

Resonemanget bygger på, att det är bättre för J - eller för för

äldrarna? - att J inte är omhändertagen. Med det måste KR mena, 

att ett omhändertagande är till det sämre för barnet. Detta resone

mang utgår från lagstiftarens mening att varje omhändertagande 

för samhällsvård går den det gäller emot. Man bygger då på att 

föräldrarna inte önskar att barn är omhändertagna. OM det objek

tivt sett är positivt för barnet att vara omhändertaget - t ex 

för att undgå misshandel - kan föräldrarna anse det negativt och 

klaga. 

Materiellt hade i detta fall det varit bättre för barnet med en 

villkorligt upphörd samhällsvård (som föräldrarna haft att begära 

hos nämnden) som hade medfört ett "skyddsnät". Det innebar i 
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praktiken att ett återupptagande av samhällsvården formellt var 

enklare än ett helt nytt omhändertagande för samhällsvård. 

Diskussion 

Det har framförts att nämndernas handläggning av ärenden är byrå

kratisk. Det kan ändå vara svårt att förklara för handläggare hos 

de sociala nämnderna och för utbildare varför förvaltningslagens 

regler är viktiga för den enskildes rättssäkerhet. Av en del av 

de angivna referaten framgår utan tvekan, att inte endast n,mnder 

utan även domstolar kan göra sig skyldiga till fel vid handlägg

ningen, vilket kan ha långt gående följder för den enskilde. 

För barns rättssäkerhet - vilken är helt avhängig föräldrarnas 

bedömning i de flesta fall - är det viktigt att beslut och domar 

avfattas så att det inte uppstår tolkningssvårigheter. 

Domare och andra tjänstemän, och beslutsfattare som utövar myn

dighet kan straffas för bl a myndighetsmissbruk. Om den felaktiga 

handläggningen inte kan betecknas som myndighetsmissbruk, utan 

något under gränsen för vad som betraktas som sådant, finns det 

små möjligheter att ställa någon till svars för felaktig hand

läggning, och ingen möjlighet att ställa någon till svars för 

olämplig sådan. Inget parti ställer en ledamot i en nämnd eller 

en ordförande åt sidan för att denne behandlar klienter inom 

socialtjänsten illa eller försummar att följa förvaltningslagen! 
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BARNAVÂRDSMÂL 

LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)(och tidigare 

barnavårdslagen) är tillkommen som en skyddslag för barn och ung

dom. 

Enligt BvL skulle Bvn (senare SCN) vidta åtgärder om någon, som 

inte fyllt 18 år 

"misshandlas i hemmet eller eljest där behandlas på ett sådant sätt 
att hans kroppsliga eller själsliga hälsa utsätts för fara, 
eller om hans utveckling äventyras på grund av föräldrarnas eller 
annan fostrares olämplighet som fostrare eller bristande förmåga 
att fostra honom -" (25 § a BvL). 

Om förhållandena var sådana, att ett ingripande behövdes, skulle 

nämnden i första hand komma till rätta med problemen genom att 

sätta in förebyggande åtgärder: hjälpåtgärder, innefattande 

råd och stöd; förmaning och varning? föreskrifter rörande den 

underåriges levnadsförhållanden samt övervakning. (26 § BvL). 

De förebyggande åtgärderna förutsatte inte samtycke från föräldrar

na eller barnet. 

I motsvarande bestämmelse i LVU framgår att vård skall beredas 

med stöd av lagen, 

"om det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 
samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom och, när den 
unge har fyllt 15 år, av honom själv." (1 § 1 st LVU) 

Grunden för vården är om 

"1. brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande 
i hemmet medför fara för hans hälsa eller utveckling - " (1 § 2 st 
LVU) . 

Några tvångsvisa förebyggande åtgärder då det gäller denna kategori 

finns inte föreskrivna. Då Socialutredningen arbetade med den 

lag, som ursprungligen var avsedd att bli en ny socialbalk, var 

utgångspunkten att något tvång inte skulle finnas inom den nya 

socialtjänsten. Under arbetets gång framkom, att en 

skyddslag skulle behövas för barn. Beslutanderätten flyttades 

emellertid från SCN till LR. 

En grundläggande skillnad mellan den gamla och den nya lagen var 

frågan om frivillighet. I princip skulle ett samtycke till vård 

inte göra det möjligt att använda sig av LVU, medan det av 31 § 2 st 

barnavårdslagen framgick, att om föräldrarna begärde eller sam

tyckte till vård utom hemmet, skulle ett barn omhändertas för sam-

hällsvård enligt den bestämmelsen - d.v.s. frivilligt - om 

inte förhållanden som beskrevs i 25 § a BvL förelåg. Om ett vård

behov enligt denna bestämmelse förelåg, var alltså frivillig vård 

formellt inte möjlig. 
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B. ANHÄN GIGGÖRANDE 

1. Barnavårdsmål 

I detta avsnitt betrandlas olika sätt att initiera en utredning 

om någon befarar att barn far illa. 

Inom förvaltningsrätten använder man sig som regel av ansökan 

eller anmälan från en enskild för att initiera ett ärende rörande 

honom. Huvudsakligen skall en ansökan vara skriftlig - t ex bygg

nadslov - men en ansökan kan också ske mer formlöst, t ex en be

gäran om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. En anmälan kan 

ske om ett visst förhållande, som myndigheten då kan utreda. Om en 

annan myndighet anhängiggör ett ärende, sker det genom en fram

ställning. Att ett ärende blir anhängigt hos en myndighet, betyder 

att det är aktualiserat hos myndigheten. I allmänhet är myndig

heten skyldig att utreda och fatta beslut i ärendet (materiell 

anhängighet).^ 

De bestämmelser som reglerar skyldigheten och möjligheten att göra 

anmälningar till socialnämnden (SN) finns i 71 § socialtjänst

lagen (SoL) (tidigare i 93 § barnavårdslagen). Nämndens skyldig

het att utreda framgår av 50 § SoL (14 § BvL). 

Allmänheten har möjlighet att göra anmälan till socialnämnden. 

Denna möjlighet förstärks genom en uttrycklig uppmaning i lag

texten: 

"Var och en som får kännedom om att en underårig misshandlas i 
hemmet eller anrjars där behandlas på ett sådant sätt att det är 
fara för hans hälsa eller utveckling bör anmäla detta till social
nämnden .11 
(93 § BvL: - - eljest där behandlas på ett sådant sätt, att hans 
kroppsliga eller själsliga hälsa utsätts för fara bör anmäla 
detta till barnavårdsnämnd.) 

Vissa myndigheter har skyldighet att göra anmälan. Detta anges 

i 71 § SoL, andra stycket: 

"Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är 
anställda hos sådana myndigheter är skyldiga att genast till 
socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något 
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en under-
årigs skydd. Detta gäller även läkare, lärare, sjuksköterskor 
och barnmorskor som inte har sådan anställning." 

(Enligt 93 § första st BvL: - - ofördröj ligen anmäla sådant som 
de i sin verksamhet erhållit kännedom om av beskaffenhet att 
föranleda nämndens ingripande.) 

la) Ragnemalm s 42 
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I 14 § BvL fanns bestämmelser om att det som på grund av anmä

lan, ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom 

skulle utredas. I motsvarande bestämmelse i SoL, 50 §, har ordet 

"anmälan" tagits bort, och nämnden har utredningsskyldighet rö

rande det som kommit till nämndens kännedom genom ansökan eller 

på annat sätt. I begreppet "på annat sätt" måste man då inne

fatta de anmälningar som kan komma till nämnden. Fullgörs allt-

sa anmälningsplikten enligt 71 § SoL har OAmnden fått kännedom om 

ärendet "på annat sätt" än genom en ansökan. 

50 § SoL ålägger nämnden att utan dröjsmål inleda utredning av 

vad som kommit till nämndens kännedom, och som kan föranleda 

någon åtgärd av nämnden. (Motsvarande bestämmelse i barnavårds

lagen angav att utredning skulle inledas utan dröjsmål, om åt

gärd som ankom på nämnden kunde antas vara påkallad. Utredningen 

skulle vara "erforderlig". 14 § B vL.) 

Oavsett på vilket sätt nämnden har fått kännedom om att barnet 

inte har det bra, har nämnden skyldighet att inleda en utredning. 

Myndigheters anmälningsplikt 

71 § SoL (9 3 § BvL) anger vilka myndigheter och befattningsha

vare som har skyldighet att genast anmäla sådant man fått känne

dom om, och som är av den arten att nämndens ingripande kan bli 

nödvändigt.Barnavårdskommmittén ansåg, att berörda myndigheter 

var skolor, barnavårdscentraler, den psykiska barna- och ungdoms

vården och de särskilda organ som var inrättade för allmän ung

domsvård.'''' Det fanns emellertid skilda meningar om hur avgräns-

ningen av personkretsen skulle ske. 

Barnavårdskommittén föreslog i det betänkande som låg till grund 

för barnavårdslagen att lagen i fråga om anmälningsplikt borde ut

vidgas att avse varje befattningshavare i statlig eller kommunal 

tjänst och - förutom läkare, sjuksköterska och barnmorska -

lärare eller befattningshavare vid barnavårdsanstalter eller 

inackorderingshem för ungdom, oavsett om befattningshavarna hade 

offentlig tjänst eller inte. Visshet om att ett missförhållande 

rådde skulle inte vara ett krav, utan det skulle räcka med att den 

anmälningspliktige på goda grunder kunde anta, att förhållandena 

var sadana att de borde framkalla ett ingripande från nämnden.^' 

1) RoA nr 6 1969 s 97 

2) SOU 1956:61 s 146-149 
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Remissinstanserna var tveksamma och varnade för risken av anmälningar i 

oträngt mål. Bestämmelserna borde begränsas till att avse sådana be

fattningshavare som hade tillräckliga kvalifikationer att bedöma anmäl 

ningsfall. Som ex. föreslog Lst i Gävleborgs län inom socialvården verk 
3) 

samma befattningshavare, läkare, lärare, präster m.fl. Föredragande 

statsrådet ansåg att anmälningsplikt endast borde åläggas dem som hade 
4 ) 

tillräckliga kvalifikationer att bedöma förhållandena. 

Någon ändring i den skyldighet som förelåg enligt BvL gjordes inte 

i SoL. Vissa offentliga organ och befattningshavare vid dessa har 

alltså en plikt att göra anmälningar. Den som underlåter att full

göra anmälningsplikten kan riskera påföljd i disciplinär ordning, 

t ex jml lag om offentlig anställning (LOA). Även i 71 § SoL an

givna andra befattningshavare, som inte är offentligt anställda, 

har ett liknande ansvar. 

Medicinalväsendets ansvarsnämnd beslöt 1978 i ett anhängig-
gjort ärende rörande utebliven anmälan vid fall av barnmiss
handel att "bero vid att erinra LH och KF om att för framti
den iakttaga vad dem åligger" (Medicinalväsendets ansvars
nämnd An 591/75). 

Det är emellertid inte helt klart för myndigheter och befattnings

havare hos dessa att anmälningsskyldighet föreligger, eller vem 

som skall göra anmälan. 

(JO 1244-1980). Det är också möjligt att en anmälningsskyldig 

befattningshavare inte fullgör sin skyldighet att göra en anmälan,även 

om han vet att han har skyldighet att göra en sådan. 

Om berörd personal inom en myndighet fullgör sin anmälningsplikt 

kan det självfallet av den som berörs av anmälan uppfattas som 

illojalitet, skvaller, obefogade anmälningar eller personförföl

jelse. 

Efter en hälsoundersökning av samtliga elever i årskurs 1 i en skola 
anmälde en läkare och en skolsköterska att de iakttagit en mängd 
blåmärken på en flickas kropp. De talade inte med modern före an
mälan till SN. SN startade en utredning. Undersökning av flickan 
vid statens rättsläkarstation visade att hon led av en sällsynt 
sjukdom som medförde blåmärken, varefter ärendet avskrevs av SN. 
Modern anmälde läkaren och sköterskan till hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd och ansåg att anmälan varit mycket psykiskt påfres
tande för flickan och henne själv. Modern, som var kallad till un
dersökningen, hade inte kommit, och flickan hade lämnat varierande 
uppgifter om blåmärkenas uppkomst. Vid anmälan hade ingen särskild 
person utpekats som misstänkt för våld. HSAN ansåg att anmälan 
skett i enlighet med lagstiftningen och med barnets bästa för 
ögonen. Något fel eller försummelse förelåg inte. (HSAN 13/82, 
Läkartidningen 5/1983) 

3) Prop 1960:10 s 146-149 

4) a a s 385 
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I ett flertal uttalanden har JO klart slagit fast, att t ex dag

hemspersonal har skyldighet att göra anmälan, då ett barn kan be

faras fara illa på ett sådant sätt att nämndens ingripande kan bli 

nödvändigt. (Se JO 953-1979, 1774-1979 och 2765-1979). Det 

ankommer inte på anmälaren att bevisa något beträffande sin känne

dom om barnets förhållanden. Dessa skall klarläggas genom nämn

dens utredning. JO har också yttrat sig om lärares skyldighet att 

göra anmälan och påpekat att 93 § B vL var tillämplig (JO 2754-1977) 

Allmänhetens möjlighet att göra anmälningar 

Barnavårdskommittén ansåg, att lagen borde innehålla ett stad

gande om allmän anmälningsplikt rörande barns förhållanden. Man 

trodde att en sådan bestämmelse skulle förmå allmänheten till en 

mer aktiv medverkan för att skydda barn och ungdom, samtidigt som 

lagstiftningen i sig skulle utgöra en godtagbar ursäkt för anmä

laren. 5). Kommittén ansåg vidare, att "envar bör befrämja sam
hällets barnavård och den underåriges bästa genom att till barna
vårdsmyndighet anmäla vunnen kännedom om enskilda fall, där myn
dighetens ingripande till underårigs skydd eller tillrättaförande 
är uppenbart påkallat." 6) 

Föredragande statsrådet ansåg inte att ett stadgande om enskilda 

personers anmälningsplikt skulle medföra någon ökning av antalet 

befogade anmälningar, utan endast Öka antalet obefogade. 7). 

Några år senare föreslogs en allmän anmälningsplikt för allmän

heten. Motiven var, att det skulle kunna förmå enskilda personer 

att övervinna sin motvilja mot att anmäla och att man därmed i 

ökad utsträckning kunde fästa myndigheternas uppmärksamhet på be

farade eller inträffade fall av barnmisshandel. Risken för obefo

gade anmälningar ansågs ringa. 8). Först år 1966 trädde 93 § andra 

stycket BvL i kraft. 

Lagtexten utgjorde i barnavårdslagen och utgör i socialtjänstlagen 

en rekommendation till envar som får kännedom om att ett barn be

handlas olämpligt eller misshandlas att göra anmälan därom till 

socialnämnden. 9). 

Någon skyldighet för allmänheten att göra anmälan föreligger 

inte. Underlåtenhet att göra anmälan är inte straffsanktionerad. 

5) SOU 1956:61 s 146-149 
6) a.a. s 78 
7) Prop 1960:10 s 385 
8) Prop 1966:69 s 
9) Uttrycket "anmälningsuppmaning" har använts i en uppsats vid social

högskolan i Östersund 1979, "Barnavårdens rättsskyddsregler i det 
enskilda fallet - en studie av reglernas efterlevnad i Vilhelmina 
kommun 1977" av Bruks-Olsson-Sundberg. 
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Barnet som anmälare 

Den personkrets som har möjlighet att göra en anmälan är obegränsad 

och innefattar också barn. Detta markeras i lagtexten med uttrycken 

"Den som" respektive "Var och en som (93 § B vL, 71 § SoL). 

Man har inte, vare sig i förarbetena till barnavårdslagen eller 

socialtjänstlagen särskilt diskuterat barns och ungdomars möjlig

het att anmäla eller anhängiggöra barnavårdsmål. 

Nämnden har samma juridiska skyldighet att utreda förhållanden när 

barn står som anmälare, men enligt min uppfattning en större moralisk 

skyldighet. 

En ungdom över 15 år kunde enligt barnavårdslagen med föräldrarnas 

samtycke omhändertas jml 31 § 2 st. Enligt socialtjänstlagen kan en 

ungdom över 15 år föra sin egen talan, vilket torde innebära att 

denna kan söka bistånd i olika former hos socialnämnden. I dagarna 

behandlas i regeringsrätten ett mål rörande bistånd till en 15-årig 

flicka, som utan moderns samtycke begärt placering i annat hem än 
9a) 

det egna. I vissa fall måste en ansökan om placering eller annat 

bistånd från en 15-åring från nämndens sida vare en omständighet, 

som skall föranleda en utredning. Detta är i synnerhet förhållandet, 

när ett barn eller en ungdom själv påkallar nämndens uppmärksamhet 

och begär att få bli omhändertagen eller att "få bo någon annanstans". 

I sådana fall torde ett missförhållande i någon form föreligga. 

Det finns ett flertal exempel på hur igångsättande av utredningar 

förhalas eller inte resulterar i något beslut, då barn och ungdomar 

uttalar ett behov av hjälp mot föräldrarna. (Se härom JO 294-1979, 

1531-1976) . 

I det förstnämnda fallet vann flickans anmälan inte gehör förrän 

efter nära två år, då hon definitivt vägrade återvända till hemmet. 

Det är inte omöjligt, att hennes vid första anmälningstillfället 

relativt låga ålder spelade in vid bedömningen av hur hennes an

mälan skulle hanteras och vilken vikt man skulle tillmäta hennes 

önskemål. I det andra fallet tog det 14 månader, innan flickan ka

tegoriskt vägrade att gå hem. Skolsköterskan hade haft kontakt med 

modern några månder efter att den första anmälan gjordes, och hade 

då angett att hon tyckte att förhållandena "stabiliserats genom att 

modern försökte ställa till rätta vad som tidigare hade varit fel." 

Inte ens försök till utredning gjordes från socialförvaltningens 

sida. 

9a) RR 3862-1982 
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Om ärenden redan finns anhängiggjorda hos socialnämnden kan utred

ning pågå utan att någon för barnen synlig relevant åtgärd kommit 

till stånd. (Se t ex JO 438-1979, KRJ 1394-1980,) . - . 

I det sistnämnda fallet hade socialnämnden under de sex år man 

haft kontakt med familjen försökt stödja denna med hemvårdare, 

övervakning och s k frivilliga placeringar under olika perioder. 

Vid några tillfällen hade man försökt "medla" mellan modern och 

barnet och övertalat barnet att vistas i hemmet, 

'iJU;çn<iejia var redan aktuella hos nämnden då barnen själva an

mälde sitt behov av fosterhem. Det är möjligt att ärendena skulle 

ha behandlats på annat sätt och inte satts till barnens berättel

ser - p g a deras relativt låga ålder - om inte anmälningar tidi

gare kommit in från andra håll. (Barnen var vid anmälningstill

fällena 11 o ch 13 år respektive 11 år.) I båda fallen omhänder

togs barnen efter sina respektive anmälningar för samhällsvård. 

Fråga uppkommer inte sällan om vilken tilltro myndigheten kan sätta 

till uppgifter i barns och ungdomars anmälan. Flera olika psyko

logiska faktorer måste vägas in, t ex det lojalitetsbrott mot 

föräldrarna som en anmälan innebär. Eftersom det som regel är 

svårt för ett barn att medvetet bryta sin lojalitet,måste-den vetskap 

scm finns 0m detta anses höja trovärdigheten av uppgifterna. Bar

nets ålder måste vägas in vid bedömningen, liksom barnets känne

dom om eventuella konsekvenser av en anmälan. Rättspraxis visar 

att uppgifter åtminstone från 12-åringar tillmäts betydelse. 

(Se JO 1164-1977, 2754-1977, LRE 33.011-5-78, 13.011-28-77)-

I samtliga angivna fall omhändertogs barnen för utredning, och 

deras uppgifter tillmättes relevans. 

Sammanfattningsvis har alltså framkommit, att ingen skillnad 

skall föreligga vad beträffar möjligheten att anmäla missförhåll

anden eller på annat sätt initiera en utredning mellan barn och 

vuxna. Att någon skillnad inte föreligger beror på att nämnden 

har skyldighet att ex officio verkställa utredningar om vad som 

kommit till nämndens kännedom. 

I praxis har också visat sig, att barns ansökningar om att bli om

händertagna eller på annat sätt placerade i första hand upptas 

som en anmälan och initierar en utredning, då man kan befara att 

ett missförhållande föreligger. Om en vårdnadshavare begär bistånd 

anses det enligt SoL inte omedelbart leda till en utredning, oav

sett om det gäller ett barns placering utom hemmet. Enligt barna

vårdslagen hade en vårdnadshavare möjlighet att få sitt barn pla

cerat enligt 31 § B vL. Den utredning som skedde i samband därmed 

var som regel ytterst summarisk. 
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Offentlighet - kor?nunicering - sekretess. 

Huvudprincipen i svensk rätt om offentlighet kommer bl a till ut

tryck i tryckfrihetsförordningen, där det finns bestämmelser om ut

lämnande av allmänna handlingar. En grundprincip för den svenska 

offentliga förvaltningen är just offentligheten, vilken bl a innebär 

allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. 

Förvaltningslagen (1971:290) innehåller förfaranderegler, d.v.s. 

regler hur myndigheterna skall arbeta bl a i fall då det gäller 

myndighetsutövning. Denna innebär att myndigheten ensidigt bestämmer 

om förhållanden som är av avgörande betydelse för den enskilde,t ex 

då det gäller hans personliga förhållanden eller ekonomiska förhåll

anden . 

För att myndigheterna inte skall kunna fatta beslut som vilar på 

ett ofullständigt eller felaktigt underlag har man gett den enskilde 

möjlighet att ta del av det som har tillförts ärendet, d.v.s. det 

som finns i hans personakt (14 § FL) om inte sekretessbestämmelser 

lägger hinder i vägen. I Sol 52 § har denna bestämmelse utvidgats 

så, att den enskilde skall hållas underrättad om vad som finns i 

hans journal och akt (men han avgör inte vad som skall skrivas.) 

Myndigheterna är också ålagda att innan de fattar ett beslut kommu

nicera de handlingar, på vilka man skall grunda beslutet. Det som 

enligt lagen måste kommuniceras (15 § FL) är det som har tillförts 

ärendet genom någon annan än sökanden eller klaganden själv. Om 

något inte kommuniceras (undantag härifrån gäller enbart det som är 

sekretessbelagt gentemot den enskilde själv, se härom SekrL 7:6 m fl) 

får det inte heller ligga till grund för nämndens beslut. 

Sekretessbestämmelserna utgör generellt undantag från rättigheten 

att ta del av allmänna handlingar och få muntliga uppgifter. 

Begrepp 

I doktrin och förarbeten har i många omgångar diskuterats betyd

elsen av att anmälare och uppgiftslämnare i barnavårdsmål och 

därmed jämförliga ärenden, t ex vid vårdnadsutredningar skall åt

njuta anonymitetsskydd. Det är emellertid inte helt klart vad 

man avser då man använder begreppet anonymitet. 

För att kunna redogöra för olika uppfattningar i diskussionen 

har jag valt att i mina kommentarer använda ordet anonymitet då 

en person är anonym, dvs när personen inte är känd och har 

gjort en anmälan eller lämnat uppgifter utan att framträda med 
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sitt namn eller andra kännetecken som kan bidra till att personen 

kan identifieras. Något lagstadgat skydd finns inte för rätten 

att vara anonym. Anonym kan man vara endast då man är okänd för 

myndigheten. 

Ordet sekretess eller sekretesskydd använder jag då en person är 

känd för myndigheten, men namnet hemlighålles gentemot part eller 

andra. (7 kap 6 § SekrL). I den allmänna diskussionen har man 

inte hållit i sär situationen då anonymitet verkligen föreligger, 

och situationen när myndigheten hemlighåller uppgifter gentemot 

part och andra. 

Här kommer att diskuteras myndigheternas handläggning. Fråga om 

att tillämpa sekretesslagens bestämmelser beträffande röjande av 

uppgiftslämnares och anmälares namn ligger nära frågan om sekre

tess beträffande övriga uppgifter. Av framställningstekniska 

skäl kommer jag att i fortsättningen använda ovanstående defini

tioner av anonymitet och sekretess vid sidan om de begrepp som 

används i lagar, förarbeten och rättsfall. 

Sekretess - skaderekvisit 

Den sekretess som kommer att behandlas här gäller enbart sekre

tess i förhållande till part. (Sekretess gentemot annan än part 

behandlas i avsnitt C) 

I förslaget till barnavårdslag rekommenderade barnavårdskommittér 

att förhör skulle hållas med anmälare eller uppgiftslämnarie, men 

att uppteckningen av förhöret skulle kunna tas bort ur materialet 

och därmed undandras både utlämnande och beaktande vid nämndens 

prövning. 

Dep.chefen ansåg att den saken rörde skulle ha rätt att yttra sig 

i ärendet, då det annars lätt kunde uppstå misstro från den en

skilde mot nämndens avgörande, om utredningen undanhölls honom. 

I stället borde man avstå från att höra den som uppställde ett o-

villkorligt förbehåll att hans namn inte skulle lämnas ut.Någon 

bindande utfästelse att anmälarens namn inte skulle lämnas ut 

kunde inte ske vid förhöret.^ 

Bestämmelser om inskränkning i parts rätt att ta del av hand

lingar återfanns tidigare i 19 37 års sekretesslag, 14 § 2 

stycket, av vilket framgick att handling utvisande vem som 

gjort anmälan eller lämnat upplysningar i ärende inte skulle 

lämnas ut, om grundad anledning fanns att anta att den, om 

vilken anmälan gjorts eller upplysningar lämnats, skulle miss

bruka kännedomen om detta till skada för annan person. 2) 
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Bestämmelsen kompletterades med en bestämmelse att part inte 

skulle få ut annan handling än dom eller beslut, om det med 

hänsyn till allmänna eller enskilda intressen var av synnerlig 

vikt att handlingen inte uppenbarades. 3) 

Här åsyftades bl a det i tidigare lagrum angivna sekretess

skyddet. Det skulle föreligga ett objektivt stöd för att den 

anmälde skulle missbruka sin kännedom till skada för ännan 

person, men det fordrades inte att skadan skulle ha form av 

våldsåtgärder. Uttrycket "till skada för annan person" ansågs 

innefatta också mindre långt gående krav ifråga om repressa

liernas art än när det i annat sammanhang i sekretesslagen ta

lades om fara för någons personliga säkerhet. 4) 

Under årens lopp h^r i många sammanhang diskuterats anonymi

tet och sekretess. Hänsyn har i diskussionen tagits till olika 

intressenter och intresse riktningar .• där offentlighetsprincipen 

och tryckfrihetsförordningen varit den förhärskande. Sekretess

intresset har då fått vika för andra principer, som i vissa 

fall vägt tyngre. Sekretessbestämmelserna utgör ju i och för 

sig inskränkningar i tryckfrihetsförordningens bestämmelser 

om allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar. 5) 

Offentlighetskommittén föreslog i en diskussionspromemoria 1964 

att "anonymitetsskyddet" skulle upprätthållas endast då man be

farade våldsdåd. Socialstyrelsen invände och ansåg att skyddet 

istället borde utsträckas till situationer då man kunde förvänta 

sig trakasserier, t ex telefonterror. 6) 

Offentlighetskommittén uttalade därefter, att man med stöd av 

bl a socialstyrelsens utlåtande ville förorda, att anmälan 

och utsago skulle kunna hemlighållas, då det kunde befaras att 

den som gjort anmälan eller någon honom närstående skulle kunna 

utsättas för våld eller annan menlig åtgärd, om annan fick 

kännedom om anmälan eller utsagan. 7) 

Det förekom diskussioner i andra kommittéer om ett utökat 

skydd för barn i form av anmälarskydd. Besvärssakkunniga fram

höll i sitt betänkande att ett effektivt förverkligande av t ex 

samhällets vård av barn förutsatte, att enskilda utan risk för 

skada skulle kunna lämna upplysningar som fordrades som under

lag för beslut . 8) 

1) Prop 1960 ;10 s 113 ff 
2) Prop 1937:107 s 58,64 1937 års SekrL 14 § 2 st 
3) 1937 års SekrL 39 § 2 st 
4) Norström-Sverne: Social sekretess 1974 s 55 ff 
5) FT 1/75 Norström, Carl: Om begränsningar i sekretesskyddet 
6) SOU 1966:60 s 166 
7) a a s 171 
8) SOU 1964:27 s 13 
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I förslaget till förvaltningslag anförde dep.chefen att upp

gift om vem som gjort anmälan vanligen torde sakna be

tydelse för att part skulle kunna ta till vara sitt intresse 

i ärendet. Det borde i de flesta ärenden vara möjligt att åt

minstone upplysa parten om att det förekom vissthemligt mate

rial i ärendet. 9) 

I betänkandet "Barn som far illa" föreslogs ett lagstadgat 

sekretesskydd för annulare i ärende som avsågs i 25 § barna

vårdslagen. Man påpekade att barn inte hade möjlighet att svara 

för sig och framföra sina synpunkter. Barnens rättssäkerhets

intresse borde väga tyngre än föräldrarnas/vårdnadshavarnas. 

Det föreslagna skyddet ansågs så viktigt, att det borde tas 

upp till ytterligare överväganden inom offentlighets- och sek

retesslagstiftningskommittén , OSK. 

OSK ansåg inte argumentationen övertygande. Den allmänna förvalt

ningsrätt si iga principen om kommunicering byggde "inte bara på 

parts rättssäkerhetsintresse, utan det centrala är att endast 

ett allsidigt belyst utredningsmaterial ger godtagbara garan

tier för ett riktigt avgörande". Sådana inskränkningar som hade 

föreslagits borde därför inte förekomma. OSK ansåg vidare att 

det ur allmän synpunkt inte var önskvärt med anonyma anmäl

ningar. Medvetet falska eller i vart fall otillräckligt under-

byggda påståenden kunde framföras under anonymitetens täckmantel. 

Uppgifter som någon stod för hade självfallet större värde, Kom

mittén ansåg, att övervägande skäl talade för att offentlig

heten skulle vara fullständig. Det var ändå ofrånkomligt i 

vissa fall att offentlighetsintresset fick vika i de fall an

mälarens personliga säkerhet skulle sättas i fara om uppgifter

na delgavs dem som berördes. OSK anslöt sig till offentlighets

kommitténs förslag om lagtext, vilken i någon mån utvidgade be

stämmelserna i då gällande lag. 11) 

Stöd för sekretess gentemot part i ett ärende rörande social

tjänsten finns nu i SekrL 7 kap 6 §, där det framgår att sek

retess gäller för anmälan eller annan utsaga av enskild om 

någons personliga förhållanden eller hälsotillstånd, om det kan 

antas att fara uppkommer för att den som gjort anmälan eller 

avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld 

eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. I 14 kap 5 § 

samma lag anges, att sekretessen inte hindrar att sökande, 

9) ?rop 1971:39 s 444 
10) Socialstyrelsen: "Barn som far illa" 1974 
11) SOU 1975:22 s 264 ff 
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klagande eller annan part i mål eller ärende hos domstol eller 

annan myndighet tar del av handling eller annat material, men 

att detta inte får lämnas ut, i den mån det av bl a enskilt 

intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i 

materialet inte röjs. I sådana fall skall myndigheten lämna besked 

om materialets innehåll på annat sätt, i den mån det behövs 

för att parten skall kunna ta tillvara sin rätt. 12) 

Dep.chefen har beträffande bestämmelsen i 7 kap 6§ anfört 

att intresset av att part får ta del av anmälares eller upp-

giftslämnares namn måste vägas mot intresset av att allmänheten 

medverkar för att bl a barnmisshandel skall komma till de socia

la myndigheternas kännedom. 

"En lämplig avvägning mellan de intressen som här står mot 
varandra bör kunna åstadkommas genom en regel som innebär att 
enskilds anmälan etc får hemlighållas för den som anmälningen 
gäller, om det kan antas att fara uppkommer för att någon ut
sätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. 
Med anledning av att flera remissinstanser påpekat att telefon
terror eller andra trakasserier av allvarligare natur måste kun
na utgöra anledning till hemlighållande vill jag tillägga att 
jag anser att det i allmänhet är ett allvarligt men att bli ut
satt för repressalier av detta slag. Det måste emellertid i det 
enskilda fallet finnas ett visst fog för antagandet att anmä
laren verkligen är i behov av sekretesskydd. Ett rutinmässigt 
hemlighållande med stöd av denna paragraf är alltså inte till-
låtet." 13) 

Ovanstående bestämmelse i SekrL motsvaras av bestämmelserna i 

förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen (14 § 2 st respek

tive 43 § 2 st) enligt vilka material får undanhållas bl a om 

det finns grundad anledning att anta att den om vilken anmälan 

gjorts eller upplysningar lämnats skulle missbruka sin känne

dom därom till skada för annan person. Det räcker alltså inte med 

den allmänna risken för att utsättas för trakasserier som följd 

av en anmälan. Man får inte utgå från att en sådan risk alltid finns 

Det faktum att en person befarade att grannrelationerna 
skulle försämras ytterligare och anmälarens barn utsättas 
för obehag om "anonymiteten" bröts visar inte att sådan 
fara som avses i 7 kap 6 § SekrL föreligger. Inte heller 
kunde den omständigheten att socialnämnden fått ta emot 
en mängd telefonsamtal från de anmälda makarna ^.ed ankl a
gelser mot nämndens tjänstemän anses medföra att sådan fara 
förelåg. (RR 2502-82) 

12) I 1937 års sekretesslag fanns motsvarande best. i 14 och 39 §§ 
13) SOU 1979/80:2 del A s 188 
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Anonymitet - den enskilde anmälarens rätt att förfoga över sitt namn 

En anmälare tror att han har sekretesskydd, då han gör en anmälan. 

Den enskilde litar på att hans uppgifter om egna personliga för

hållanden inte förs vidare. Analogt tror han då, att hans anmälan 

har samma sekretesskydd. Det är enligt min uppfattning självklart 

att man måste meddela en anmälare de regler som gäller för att hans 

namn skall kunna skyddas. Erfarenhetsmässigt har det visat sig,att 

det skydd sekretesslagens regler medger inte är tillräckligt för 

att skydda anmälaren/uppgiftslämnaren. Detta medför att barnets be

hov av skydd inte alltid kan tillgodoses. De sociala nämnderna skall 

arbeta med största möjliga öppenhet gentemot klienten. Det är också 

väsentligt att förvaltningslagens regler om kommunikation följs. 

(Detta styrks delvis av Stockholms barna

vårdsnämnds yttrande till JO 1971 - se nedan - då man påpekade 

att man dittills inte hade behövt att med stöd av 14 och 39 §§ 

SekrL besluta sekretessbelägga handlingar i något barnavårds

ärende. Â andra sidan kan det också innebära, att mani tillämpade 

reglerna på ett felaktigt sätt, genom att t ex låta anmälare 

"ta tillbaka" sitt namn.) 

I de få fall jag personligen sett beslut om sekretess i barna

vårdsärenden gentemot part har det gällt parter med mentalsjuk

dom av den art att reell fara för trakasserier och övergrepp 

förelåg. 

Det förutsätts att anmälaren/allmänheten har tillräcklig kunskap 

om lagstiftningen. Villfarelsen att en anmälare har ett absolut 

sekretesskydd är vitt spridd. Till och med en av socialstyrelsen 

tillsatt utredning om barnmisshandel åberopade anmälares absoluta 

sekretesskydd. 14) 

14) Se "Barnmisshandel", stencil 1974 
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Enligt gällande lagstiftning kan man alltså inte i vart fall vid 

tidpunkten för anmälan garantera att en person som gör anmälan i 

ett ärende eller lämnar upplysningar i ett sådant får sekretess

skydd. Nämnden måste i varje enskilt fall pröva om namnet och/ 

eller andra uppgifter skall hemlighållas. I prövningen skall 

SN också ta ställning till beskaffenhet och intensitet av det 

missbruk som kan befaras. Beslut skall fattas endast om det är 

särskilt påkallat, d v s om det behövs för att skydda någon mot 

repressalier av mer påträngande slag.^^ 

Självfallet finns en risk, för att allmänheten inte vill göra an

mälningar och inte samarbeta med nämnden om man upplyses om 

gällande rätt i dessa fall. 

Av handlingarna i ett barnavårdsärende framgick, att de 
personer som lämnat uppgifter under utredningens gång 
önskat sekretesskydd, beroende på rädsla för repressalier 
(KRG 5438-1979). 

I det refererade ärendet skyddades uppgiftslämnarnas namn p g a 

risken för repressalier. I den utredning som gjordes visades 

inte, att risken verkligen förelåg, utan uppgiftslämnarnas rädsla 

låg till gr lind för beslutet. Enligt 1937 års SekrL som gällde 

vid tiden för beslutet skulle hotet vara reellt för att ett så

dant beslut skulle kunna fattas. Beslutet om att uppgiftslämnar-

na skulle skyddas överklagades emellertid inte. 

JO kommenterade i sin ämbetsberättelse 1971 gällande rätt med 

anledning av en intervju med barnavårdsdirektören i Stockholm. 

Av tidningsuppgiften framgick att man ansåg sig skyldig att all

tid lämna ut anmälarens namn, men att man kunde göra undantag 

om anmälaren begärde det. 

Av nämndens yttrande till JO framgick, att man alltid redo
visade allt material, inkl anmälares och andra uppgiftsläm-
nares namn. Nämnden hade tolkat inskränkningen i sekretess
lagen så att vägran att lämna ut allmänna handlingar skulle 
ske endast om det förelåg uppenbar risk för att anmälaren 
eller uppgiftslämnaren vållades allvarlig skada. Någon sådan 
risk hade dittills inte ansetts föreligga i något av nämn
den handlagt ärende. Nämndens praxis var att anmälaren själv 
skulle få tillfälle att avgöra om han eller hon önskade att 
nämnet skulle stå eller ej. Man kunde i så fall ta tillbaka 
sin anmälan eller framträda anonymt. Nämnden hade att ta 
ställning till de uppgifter som lämnades, oavsett om an
mälan var anonym eller ej. 

15) Nordström-Sverne: Offentlighet och sekretess i social
tjänsten, s 90 
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JO Bexelius anförde, att best. i 39 § andra stycket och 14 § 
andra stycket (dåvarande) sekretesslagen skulle iakttagas 
ex officio, utan att anmälaren eller uppgiftslämnaren åbe
ropat en särskild önskan om anonymitet. Syftet i 14 § andra 
stycket var inte att anmälaren* skulle avgöra om han skulle 
vara anonym eller ej, utan att nämnden skulle ta sitt an
svar enligt lag för att anmälaren skulle få det skydd han 
var berättigad till. 

JO påpekade vidare, att en tjänsteman inte var berättigad 
att på begäran av anmälaren stryka namnuppgiften och låta 
anmälningen framstå som anonym. Man kunde inte heller låta 
anmälaren "ta tillbaka" sin anmälan eftersom denne hade 
betydelse som initiativ till en utredning, om anmälan före
föll välgrundad. Enbart den omständigheten att anmälaren 
begärde anonymitetsskydd räckte inte. Det måste finnas ett 
objektivt stöd för antagandet att parten skulle missbruka 
sin kännedom om anmälarens namn till skada för denne eller 
anhöriga. JO ansåg vidare, att nämnden med det skildrade 
tillvägagångssättet uppmuntrade anonyma anmälningar, medan 
man istället borde sträva efter att främja anmälningar, 
där anmälaren stod för uppgifterna. (JO 1971 s 354 ff) 

JO uttalade i november 1977 att anonymitet i barnavårds
ärenden kunde förekomma i två olika hänseenden. Dels kunde 
den som gör anmälan underlåta att uppge sin identitet, och 
blev på så sätt anonym för både den anmälde och socialför
valtningens tjänstemän, dels kunde anmälaren avslöja sin 
identitet, men begära att uppgiften inte fördes vidare. 
JO fastslog, att något hinder för anmälare att vara ano
nym inte fanns. Alla kunde anmäla utan att uppge sitt 
namn, och det kunde inte heller anses vara tjänstemännens 
sak att forska efter eller dra slutsatser om vem anmälaren 
kunde vara eller pressa anmälaren att uppge sitt namn. 
"Anmälaren kan också avslöja sin identiîet för förvaltningen 
men begära - och få det respekterat - att uppgiften inte 
förs vidare utanför barnavårdsmyndigheten". JO anförde vi
dare att man i och med att namnet blev känt endast hade be
gränsade möjligheter att undanhålla namnet. Detta kunde 
möjligen medföra, att anmälningarna från allmänheten inte 
skedde i önskad omfattning. 

Det ankom på vederbörande tjänsteman att pröva behovet av 
det anonymitetsskydd som medgavs i bestämmelserna i barna
vårdslagen om tystnadsplikt, i förvaltningslagen om kommu-
nicering av aktmaterial och i sekretesslagen om handlings
sekretess (Socialförfattningar 1978 s 252 ff) . 

En annan fråga som varit föremål för bedömning är om utlämnande 

av uppgifter i ärendet kan röja uppgiftslämnarens identitet. 

I en anmälan till JO har framförts klagomål mot att en upp
gif tslämnares berättelser hade återgivits i en barnavårdsut
redning på ett sådant sätt, att den familj som ärendet 
gällde hade kunnat identifiera uppgiftslämnaren. Anmäla
ren var också kritisk mot att uppgiftslämnarna inte hade 
fått möjlighet att granska sina utsagor innan dessa in
fördes i utredningen. 

JO anförde bl a, att det av rättssäkerhetsskäl är angelä
get att den som är part i ett barnavårdsärende får full 
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insyn i ärendet och bereds möjlighet att ta del av de ut
sagor och påståénden som läggs till grund för ett nämndens 
beslut. Begränsningar i denna rätt till insyn försvårar 
partens ställning i hög grad. Anonymitetsskyddet i 14 § 
sekretesslagen gäller endast om grundad anledning finns att 
anta att den om vilken anmälningar gjorts eller upplysningar 
lämnats, skulle missbruka sin kännedom till skada för annan 
person. 

JO fortsatte: Det har överlåtits åt myndigheten att avgöra 
om någon skall vara anonym, oberoende av om anonymitet har 
begärts eller ej. Ställningstagandet skall ske ex officio, 
det vill säga utan att särskild framställning om sekretess 
har gjorts. 

För att en utredning skall inledas fordras inte att man vet 
vem anmälaren är. Under utredningens gång lämnas uppgifter, 
som måste tillmätas bevisvärde. Om uppgiftslämnare inte vill 
framträda öppet och medge att deras namn tas med i utred
ningen, har uppgifterna allmänt sett mindre bevisvärde än 
andra uppgifter. Ofta är utsagornas värde så ringa, att an
ledning saknas att ta med dem i utredningen. Kan man få upp-i 
gifter från annat håll av större värde, bör uppgifter från 
anonyma uppgiftslämnare inte tas med. Vill man å andra sidan 
ta upp en utsaga från någon som vill vara anonym, och man 
också från myndighetens håll finner att anonymitetsskydd är 
nödvändigt, måste man givetvis se till att anonymiteten inte 
röjs genom att sakuppgifterna i utredningen mer eller mindre 
röjer uppgiftslämnaren. För att undgå detta kan det bli nöd
vändigt att ur utredningen, som kommuniceras med parten, vid 
delgivningen utesluta de sakuppgifter som mer eller mindre 
röjer uppgiftslämnaren. 

Om en utredare får kännedom om önskan om anonymitet, myndig
heten har beslutat att sekretess skall föreligga och upp-
giftslämnarens utsago skall stå i utredningen, kan utredaren 
läsa upp den ilämnade utsagan för uppgiftslämnaren, som då kan 
påpeka nödvändiga ändringar för att inte anonymiteten skall 
vara fiktiv och parten känna igen uppgiftslämnaren med stöd 
av lämnade uppgifter. (JO 1979/80 s 275 ff). 

Vid en kritisk granskning av JO:s beslutsmotivering framgår, att 

man där inte skilt på anonymitet vid anmälan och sekretess under 

utredningen. Det är inte möjligt att en uppgiftslämnare i en utred

ning är anonym, om denne inte oombedd lämnar uppgifter pr telefon 

eller i ett anonymt brev. I sådana fall fordras inga särskilda 

beslut av myndigheten om anonymitet, eftersom denne de facto inte 

vet vem uppgiftslämnaren är. Man kan inte heller läsa upp en ut

skriven utsaga, om inte den anonyme själv ringer upp för att få den 

uppläst för sig. 

Är det däremot en namngiven person som lämnar uppgiften, kan myndig

heten besluta att personens namn skall uteslutas ur utredningen, 

eller att namnet skall stå i utredningen men uteslutas vid kommu-

niceringen. JO påpekar att myndigheten har att pröva 
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sekretess ex officio, men anför också indirekt att initiativet till 

myndighetens beslut förväntas tas av den sekretessen avser. Redan 

i beslut 1970 uttalade JO att socialtjänsteman inte får underlåta 

att pröva frågan om anonymitet (vad jag här kallar sekretess) 

under utredningen, även om anmälaren inte har begärt detta. 

(SocFörf 1970 s 156). 

När barnavårdsmyndighet (numera socialnämnd) skall ta ställning till 

om uppgiftslämnaren skall skyddas enligt sekretesslagen, skall till 

grund för beslutet ligga objektiva skäl. Även anonyma anmälningar 

skall beaktas, om de inte är helt ogrundande. 

Av intresse är, om socialförvaltningarna behandlar de ärenden annor

lunda som anhängiggjorts genom en anonym anmälan (Se JO 3199-1976). 

Det förekommer troligen ofta, att en anonym anmälan måste styrkas 

med en större grad av trovärdighet än om anmälarens namn varit känt. 

Anonyma anmälningar kan givetvis göras i trakasseringssyfte. Ofta 

kan dock en summarisk utredning visa om anmälan har något fog för 

sig. Det är viktigt att en anonym anmälare får kännedom om de kon

sekvenser för utredningen som anonymiteten kan medföra. (Se KRJ 

597-1977). 

I det refererade fallet hade troligen utredning verkställts, men 

p g a avsaknad av relevanta uppgifter inte kunnat leda till något 

beslut med materiellt innehåll. Ett annat alternativt som kan för

klara de upprepade anmälningarna i det ärende (14 st) är att nämn

den visserligen fattat beslut, men att anmälarna inte observerat 

någon verkställighet eller några konsekvenser av beslutet. Sek

retessbestämmelserna medger inte, att myndighet utan parts medgiva 

ande underrättar anmälare, grannar eller andra om vad som förevarit 

i ett ärende. Jag vill påpeka, att även organisationer som ar

betar för barn är att betrakta som privatpersoner, som inte är be

rättigade att ta del av sekretessbelagt material. Inte heller an

mälande myndigheter eller befattningshavare har någon rätt att som 

sådana bli informerade. 

Myndighet eller tjänsteman hos myndighet kan inte få sekretesskydd 

då anmälan sker enligt 71 § SoL. 

16) Från den 1 januari 1982 är beslut om vård utan samtycke 
enl LVU offentliga. 
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Formerna för anmälan 

I förarbetena till 50 och 71 §§ SoL finns inte något nämnt om 

barns möjligheter att göra ansökningar eller anmälningar till 

nämnden. Inte heller i förarbetena till 14 och 93 §§ BvL disku

terades någon skillnad mellan information från vuxna eller från 

barn. I och för sig ligger det i sakens natur, att om -nämnden 

"på annat sätt" skall ta upp förhållanden som man får kännedom 

om, man inte heller bör ha möjlighet att diskriminera anmälningar 

från barn. Möjligheten att göra anmälan och få denna beaktad 

skall alltså inte inskränkas, oavsett om anmälaren är omyndig 

eller minderårig. Nämnden har skyldighet att ta upp ett ärende 

ex officio, enbart efter att ha fått vetskap om det. Det finns 

inte stadgat, att nämnden skall ha fått kännedom om ärendet på 

ett speciellt sätt. Nämnden måste därför också på samma sätt 

göra utredningar efter "informella" anmälningar, dvs där nämn

den fått kännedom om förhållanden som bör påkalla en utredning, 

men där anmälaren inte har avsett en omedelbar utredning. Den som 

gör anmälan har då felaktigt uppfattat att en anmälan måste vara 

"formell" för att någon utredning skall komma till stånd. (Se 

t ex KRG 536-1980) 

Ett behov av ingripande eller åtgärd beträffande ett barn kan 

komma till nämndens kännedom indirekt och utan att någon har av

sett att göra en anmälan, t ex om någon i samband med ansökan om 

bistånd uppger förhållanden om ett barn som kan föranleda en ut

redning, eller om någon ansöker om en förmån och det i sammanhanget 

framgår, att ett barn kan tänkas fara illa. 

Även socialförvaltningarna kan ha uppfattningen, att icke formella 

anmälningar inte skall bli föremål för någon nämnds uredning. 

(Se JO 2|9-1979). Nämnden fullgjorde i det angivna fallet inte 

sin skyldighet att påbörja en utredning, oavsett om anmälan var 

formell eller informell, skriftlig eller muntlig, och bortsåg 

uppenbart från lokutionen "på annat sätt fått kännedom om" i 14 § 

BvL. 

Barn och ungdom kan utan att göra en direkt anmälan men genom ett 

konkludent handlande initiera en utredning (se RR 1573-1973 och 

KRSU 2417-1979). I båda fallen hade barnen vägrat återvända till 

respektive hem, i det första fallet efter en semestervistelse 

tillsammans med en kamrat och dennes familj. Nämnderna ansåg i 

båda fallen att barnen genom sina handlingssätt visat att för

hållandena i föräldrahemmen var av den art att en utredning 

skulle ske. I båda fallen omhändertogs barnen för samhällsvård. 
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Verkan av insatser från andra organ 

I socialtjänstlagens bestämmelser om anmälningsskyldighet finns 

inte undantag från skyldigheten att anmälan till nämnden skall 

ske, även om man anser att barnets behov tillgodoses på annat 

sätt. I ett fall skedde t ex inte anmälan, därför att anmäla

ren, en läkare, troligen hade uppfattningen att något nämndens 

ingripande inte var nödvändigt, så länge han själv arbetade med 

ärendet/17) (Se RR 1729-1980, ej pt) . 

Att en anmälan sker till nämnden befriar inte anmälaren från det 

ansvar han eller myndigheten annars har. En anmälan gjord i tid 

kan däremot medföra, att ett samarbete i behandlingsarbetet kan 

ske. I det ovan refererade ärendet framgick, att skolan haft vet

skap om barnets förhållanden, men inte heller från skolans sida 

hade någon anmälan skett. 

Om detta) karl finnas olika teorier; skolan trodde att läkaren 

skulle fullgöra anmälningsskyldigheten, att man inte hade känne

dom om bestämmelsen eller att man trodde man hade fullgjort sin 

egen anmälningsskyldighet genom att hänvisa barnet till barnpsy

kiatern. 

1977 gjordes en JO-anmälan, vilken i sak behandlade en 
flickas skolk från skolan. JO anförde i beslut: "I 93 § 
barnavårdslagen föreskrivs skyldighet för myndigheter vil
kas verksamhetsområde berör barnavården och befattnings
havare hos sådana myndigheter att ofördröjligen till bar
navårdsnämnden anmäla sådant som de i sin verksamhet er
hållit kännedom om av beskaffenhet att föranleda nämndens 
ingripande. Underlåtenhet att fullgöra skolplikt har i 
praxis inte ansetts utgöra tillräcklig anledning till in
gripande enligt barnavårdslagen och medför således ingen 
anmälningsskyldighet för skolan enligt 93 § barnavårds
lagen. Företagen utredning har inte givit vid handen att 
skolan varit medveten om eller ens haft fog för misstanken 
att flickan ägnade sig åt prostitution. Hade så varit fal
let hade skolan givetvis varit skyldig att göra anmälan 
till barnavårdsnämnden. Nu kan någon sådan underrättelse
plikt inte anses ha varit för handen. Flickans skolkning 
antog emellertid efter hand sådana proportioner att man från 
skolans sida borde ha insett att skolan inte hade till
räckliga resurser att hjälpa flickan med de problem, som 
skolkningen utgjorde synliga bevis för. Man hade därför en
ligt min mening i enlighet med anvisningarna om samarbete 
mellan barnavårdsnämnd, skola och polis mycket tidigare än 
som skedde bort rådgöra med representant för barnavården 
om flickans situation. Åtgärden att koppla in skolpsyko
logen var i och för sig välbetänkt. När någon förändring 
till det bättre inte kunde skönjas utan flickans skolk 

17) Möjligen hade han dragit en parallell med 10 § NvL, enligt vil
ken läkare inte hade anmälningsskyldighet beträffande person 
som underkastade sig behandling mot sitt alkoholmissbruk. 
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tvärtom tycktes öka, hade skolan emellertid bort företa 
ytterligare åtgärder för att hjälpa flickan. Den åtgärd 
som därvid låg närmast till hands borde ha varit att koppla 
in barnavården. (JO 395-1977) 

JO påpekade, att eftersom enligt gällande praxis barnavårdsnämnd 

inte skall ta befattning med utebliven skolgång, någon anmälan 

av det skälet inte var befogad, men eftersom skolans åtgärder inte 

medförde någon förbättring av situationen hade en anmälan bort 

göras. 

Problem i samband med anmälningsplikten 

1 lag har myndigheter och befattningshavare hos dessa ålagts att 

göra anmälningar till nämnden beträffande barn som man har anled

ning att tro far illa. I några av de rättsfall som refererats har 

framgått att ingen anmälan skett trots att starka skäl förelåg 

att misstänka att barnen inte hade det bra. Ett belysande fall 

refereras i en uppsats från Umeå universitets 

I en undersökning rörande länsrättens behandling av under
ställda omhändertagandebeslut framgick i ett ärende att så
väl överläkare, bitr överläkare och barnpsykolog haft kon
takt med en familj i åtta år, och haft hand om familjens 
barn lika länge. "Redan vid det andra barnets födelse kon
staterades att familjens situation var bekymmersam, och 
man undrade om modern skulle orka ta hand om sina två barn. 
Samma resonemang har förts när de två senare barnen fötts." 
"Under årens lopp har vid BVC-kontroller och mottagnings
besök samt i samband med vårdtillfällen på barnkliniken no
terats oro för barnens psykiska hälsa och den sociala situa
tionen. Vid dessa tillfällen har konstaterats att barnen 
varit smutsiga, mycket livliga och flängiga samt distans
lösa i sin kontakt med undersökare och annan personal. Vid 
några tillfällen har man misstänkt misshandel. Detta har 
aldrig bekräftats, utan förmodas bero på barnens allmänna 
livlighet och våldsamma lekar." Åtgärd från nämndens sida 
kom till stånd först fem år efter att barnkliniken haft 
kontakt med familjen första gången. (Länsrätten - prövande 
instans i barnavårdsmål - trygghet eller hot när det gäller 
barns rättssäkerhet? Johansson-Johansson-Pettersson-
Tervahauta-Äström, Umeå universitet, vt 1979. Stencil) 

Det framgår inte helt klart, om det är klinikens anmälan eller 

nämndens åtgärd som har skett för sent. 

Vid tolkning av de regler, som gäller beträffande anmälnings

skyldigheten, förekommer många missförstånd både från anmälnings

pliktiga myndigheter och från allmänheten. Allmänheten väntar 

sig efter anmälan en omedelbar reaktion, märkbar även för anmäla

ren. Sekretessbestämmelserna medger inte något besked till anmä

laren om vilka åtgärder som vidtagits eller andra uppgifter i 

ärendet- Anmälaren är inte part enligt förvaltningslagen. 
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Självfallet finns många olika orsaker till underlåtenhet att anmäla 

att barn far illa; okunnighet om gällande regler, ovilja att följa 

gällande regler - t ex p g a kompetenskonflikter inom en myndighet 

eller mellan två myndigheter,- ovilja att stå som angivare, svika ett 

förtroende eller rädsla för personligt obehag. Möjligen skulle de två 

sistnämnda faktorerna kunna undanröjas om sekretessbestämmelserna 

ändrades. 

Inom en myndighet kan man t ex anse att man har kompetens och kapa

citet att själv handlägga ett ärende. Kompetenskonflikten kan be

lysas av följande exempel: 

I ett hos JO anhängiggjort ärende anförde anmälaren i yttrande att 

vederbörande myndighet - skolan - i behandlingen av det angivna 

elevvårdsärendet borde kallat in representanter för barnavårds

nämnden (bl a). I sitt svar till JO anförde skolan: (skolpsyko

logen) 

Enligt läroplanen bör principen vara den att man börjar med mindre 
genomgripande åtgärder. Vid behandlingen av elever med skolsvå-
righeter kan skolpsykologen bidra med regelbunden stödkontakt. 
Den 16 september 1975 fattades beslut om en sådan kontakt, som 
sedan fortsatte under hela läsåret. Som arbetshypotes antogs att 
flickans skolk var ett symtom på en pubertetsproblematik, som för
värrats av, att hon var ovanligt stor och kraftig för sin ålder. 
Eftersom man inte kan förvänta sig snabba resultat av stödsamtal 
och det inte hade framkommit någonting som föranledde en ändring 
av åtgärdsprogrammet fanns ingen anledning att anmäla henne till 
sociala centralnämnden t ex i samband med elevvårdskonferensen i 
januari 1976. 

Flickans skolk ökade i omfattning under de sista veckorna av vår
terminen 1976. Då fanns skäl för en revidering av åtgärdsprogram
met. En viss eftersläpning i rapporteringen av giltig eller ogil
tig frånvaro blir det emellertid oftast (frånvarokorten). Först 
efter sommarlovet, den 9 september, tog skolans kurator den förs
ta informella kontakten med sociala servicecentralen. 

Skolförvaltningen anförde bl a följande: 

I det aktuella fallet gjordes den bedömningen att det bästa för 
flickan var att endast en av elevvårdsteamets medlemmar skötte 
kontakterna med flickan och hemmet. Detta för att flickan skulle 
uppleva största möjliga trygghet. Höstterminen 1975 togs sådana 
kontakter vid 18 tillfällen och vårterminen 1976 vid 19 tillfällen. 
Den biträdande skolpsykolog som utsågs att ha kontakt med flickan 
hade detta som huvudsaklig arbetsuppgift. Enligt överenskommelse 
skulle psykologen och flickan träffas för samtalsterapi en gång 
varje vecka. Vid de tillfällen flickan ej infann sig tog psyko
logen givetvis kontakt med hemmet. 

Mot slutet av vårterminen 1976 visade det sig att de vidtagna åt
gärderna inte gav önskat resultat. Flickans skolk ökade i omfatt
ning. Då problemen fortsatte under höstterminen 1976 tog skolans 
kurator den första informella kontakten med sociala servicecent
ralen 1976-09-09. 
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Skolförvaltningen är medveten om att ordalydelsen i socialstyrel
sens m fl råd och anvisningar samt i barnavårdslagens 13 kap 93 § 
ej följts, men vill samtidigt understryka den svåra avvägningen 
mellan att behålla elevens förtroende och uppfylla påbjudna rap
porteringsrutiner. (JO 395-1977) 

Av referatet framgår, att skolförvaltningen kände till att anmä

lan skulle ske. Man ansåg emellertid, att om man följde "påbjudna 

rapporteringsrutiner", man därmed skulle mista elevens förtroende. 

Skolan måste ha förutsatt, att anmälan skulle ske över elevens 

huvud och därmed medföra misstroende mot den anmälande myndig

heten. I detta ärende torde man också kunna utläsa oviljan att 

stå som angivare. Denna faktor är uppenbarligen ett hinder inte 

enbart för allmänheten utan också för personer anställda inom 

myndigheter. 

Rädsla för personligt obehag kan som tidigare nämnts ligga bakom 

att en anmälan inte sker. 

Okunnigheten om konsekvenserna av en anmälan kan tänkas utgöra ett 

västentligt hinder för att en anmälan skall ske. Konsekvenserna 

för både anmälaren och den anmälde kan vara okända. 

En inneboende misstro mot socialvårdens åtgärder, grundad på onyan

serade nyhetsreportage om bryska metoder vid omhändertagande under

blåser den misstro som finns och som är grundad på bristande känne

dom om de åtgärder som kan vidtagas i förebyggande syfte. Sekretess

bestämmelserna som i regel hindrar socialvården att lämna faktiska 

uppgifter om enskilda fall i reportage och till massmedierna i all

mänhet bidrar inte till att kännedomen om socialvårdens åtgärder 

ökar. 

Slutligen tillkommer, att det finns praktiska skäl för att en an

mälan eller en anmälare inte kommer rätt; socialförvaltningarna 

har inte alltid förmåga att ta emot en anmälan på rätt sätt - "har 

inte telefontid", "hittar inte rätt distrikt", "handläggande tjänste

man är inte inne" - vilket gör att svårigheten att göra anmälan 

kan bli betydande, både p g a psykologiska och praktiska hinder. 

Att anmälningsplikten är kontroversiell framgår inte minst av en 

uppsats från socialhögskolan, där en av de intervjuade, anmälnings

pliktiga personerna löste sin egen samvetsnöd genom att anmäla 

anonymt, då personalgruppen på daghemmet var oense om behovet 

av anmälan. I brist på kunskap tar man lagen i egna händer. En 

sköterska sa: "Vi har här fattat ett tvärfäckligt beslut att under 

två års tid inte anmäla något till socialnämnden. Vill de veta 
18) 

något får de ringa och fråga". 

18) Larsson, E-L - Oldegård, Karin: Anmälningsplikten i lagstift
ningen rörande barn och ungdom. Stencil. Socialhögskolan i 
Stockholm, C-kurs, 1982 
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Osäkerheten om anmälningsskyldigheten medför också att barn som 

är i verklig fara inte skyddas. 

En sexårig flicka spolades med hett vatten i handfatet och be
skrev själv hur hon försökte nå kranen för att stänga av vattnet. 
Daghemspersonalen frågade modern om flickans berättelse var sann. 
Modern förnekade förhållandena och medgav inte förrän långt efter
åt att barnets far gjort sig skyldig till detta. Daghemspersona
len uppgav senare att anmälan inte gjorts för att de "tyckte bra 
om modern och trodde på hennes utvecklingsmöjligheter". Om bar
nets skydd talade man inte. (Förf:s erfarenhet) 

De myndigheter som har anmälningsskyldighet har i sin verksamhet 

personer med yrkesroller som inte har någon uttalad kontrollfunk

tion. Lagtexten i sig medger en viss om än begränsad möjlighet 

att bedömningar om socialnämnden genom sitt ingripande kan för

bättra situationen för barnet, som den anmälningsskyldige möjligen 

på sitt sätt bearbetar. 

Eftersom socialtjänsten enligt 3 § SoL har det övergripande ansva

ret för alla som bor i kommunen, skall anmälan enligt min uppfatt

ning ändå ske. Det är emellertid inte nödvändigt att anmälan med

för en omedelbar utredning och ett ingripande från SN:s sida, om 

man kan komma överens med den myndighet som gjort anmälan att den 

fortsätter arbetet och håller SN underrättad. SN kan eventuellt 

också ge till exempel en skolkurator eller någon annan som har 

kontakt med familjen uppdrag - efter överenskommelse med berörd 

myndighet - att göra en utredning, för att undvika att familjen 

behöver komma i kontakt med nya utredare eller behandlare. Detta 

är emellertid också en fråga om samarbetsrelationer mellan myndig

heterna och befintliga resurser. 
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VÅRDNADSMÅL 

Vårdnadens innehåll är vad som åligger en vårdnadshavare. Detta 

framgår av 6 kap 2 § FB i dess lydelse efter den 1 juli 1983: 

" - den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 
1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att 
barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till delis ålder, ut
veckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet 
får tillfredsställande försörjning och utbildning." 

Barnets vårdnadshavare har alltså rätt och plikt att se till 

att barnets behov tillgodoses och att bestämma om barnets personliga 

förhållanden. I lagtexten anges dessutom, att vårdnadshavaren i 

takt med barnets stigande ålder skall ta hänsyn till barnets syn

punkter och önskemål. 

Oftast är det föräldrarna som helt svarar för utövande av vårdnaden. 

I förälders ställe kan en särskilt förordnad förmyndare träda in, 

vilken också i allmänhet får förordnande som vårdnadshavare. (Numera 

kan två personer förordnas som förmyndare). Föräldrar kan 

emellertid inte utöva vårdnaden, om barnet är omhändertaget jml 

BvL (tidigare) eller får vård jml LVU. I sådana fall övertar social

nämnden en del av föräldrarnas befogenheter att utöva vårdnaden. 

Foster- eller familjehem fullgör då i nämndens ställe en del av 

uppgifterna som vårdnadshavarna annars har - t ex att bestämma om 

barnets personliga förhållanden, och också ge barnet den direkta 

dagliga vården. 

"Vårdnad" måste särskiljas från "förmynderskap", vilket huvudsakligen 

omfattar barnets ekonomiska angelägenheter. Av 6 kap 1 § i dess 

tidigare lydelse framgick, att barnet stod under vårdnad av en eller 

bägge föräldrarna till dess det fyllt 18 år eller ingått äktenskap. 

Någon väsentlig ändring i detta hänseende gjordes inte i den nya 

lydelsen efter 1 juli 1983.^ 

Om enbart modern är vårdnadshavare (om hon inte var gift då barnet 

föddes) kan föräldrarna få gemensam vårdnad genom en gemensam anmälar 
2) 

till pastorsämbetet eller om de ingår äktenskap med varandra. En 

förutsättning är att rätten inte tiiigare förordnat att endast en förälder 

skall vara vårdnadshavare. Om någon av föräldrarna vill att vårdna

den inte längre skall vara gemensam, skall rätten förordna vem av 

föräldrarna som skall vara vårdnadshavare eller - om det finns flera 

barn - hur de skall fördelas mellan föräldrarna. 

1) 6 kap 2 § FB 
2) Före 1 juli 1983 ans till TR. Nuvarande best. gäller svenska 

medborgare. 
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I ett mål hade modern begärt att vårdnaden om barnen skulle över

föras från särskilt förordnad förmyndare till henne. Av TR:s dom

skäl framgick: 

Jämlikt 6 kap 13 § föräldrabalken i dess lydelse före 1.1 
1977 kan rätten utan hinder av vad rätten tidigare beslutat 
angående vårdnad förordna annorlunda i frågan när väsentligt 
ändrade förhållanden påkallar det. Avgörande för frågan om 
vårdnaden skall överflyttas är jämlikt grunderna för detta 
stadgande lämpligheten härav med hänsyn till barnets bästa. 

I 6 kap föräldrabalken i dess lydelse efter 1.1 1977 har 
något stadgande motsvarande det nyss angivna inte upptagits. 
I 6 kap 8 § har tagits in bestämmelser som gör det möjligt 
att överflyttä vårdnaden mellan föräldrar. Om ett barn 
står under vårdnad av endast den ene av föräldrarna, skall 
rätten sålunda på ansökan av den andre överföra vårdnaden 
till honom om det finns skäligt med hänsyn till barnets 
bästa. Är föräldrarna ense om överföringen skall rätten be
sluta i överensstämmelse därmed, om det ej är uppenbart 
stridande mot barnets bästa, överflyttning av vårdnaden för
äldrar sinsemellan har sålunda här inte bara bibehållits 
utan även underlättats i förhållande till 6 kap 13 § i 
äldre lydelse, dels såtillvida att något krav på väsentligt 
förändrade förhållanden inte längre uppställs, dels däri
genom att, om föräldrarna är ense, en överflyttning kan hind
ras endast om det är uppenbart stridande mot barnets bästa. 
Något motsvarande stadgande för det fall barn står under 
vårdnad av särskilt förordnad förmyndare återfinns däremot 
inte i vårdnadskapitlet i dess nya lydelse. 

TK tann vidare: "På förevarande mål skall enligt övergångs
bestämmelserna tillämpas 6 kap i dess nya lydelse. Såsom 
bestämmelserna kommit att utformas är tingsrätten vid en 
tillämpning av kapitlet i enlighet med dess ordalydelse 
förhindrad att upptaga till prövning fråga om överflyttning 
av - barnens - vårdnad* Av grunderna för vårdnadskapitlet 
i dess nya lydelse framgår emellertid inte att lagstiftaren 
avsett att avskära möjligheterna att i denna ordning om
pröva rättens tidigare beslut, där vårdnad om barn anför-
trotts särskilt förordnad förmyndare. Att motsvarande om
prövning underlättas vad gäller föräldrar sinsemellan an
ser tingsrätten ytterligare tala för att någon sådan av
sikt inte har funnits . 

På grund av vad nu anförts finner tingsrätten jämlikt grunderna 
för 6 kap föräldrabalken i dess nya lydelse hinder inte före
ligga att upptaga målet till prövning." (HD T 296/77) 

Om föräldrarna är ense, skall rätten besluta som föräldrarna vill, 

om det inte är uppenbart stridande mot barnets bästa. I motsatt : 

fall skall rätten besluta med hänsyn till barnets bästa. Om det är * 

uppenbart att ingen av föräldrarna skall utöva vårdnaden, skall 

denna anförtros åt särskild förmyndare. Är föräldrarna ense om att 

vårdnaden skall tillerkännas endast en av dem skall rätten också i 

detta fall besluta i enlighet med föräldrarnas överenskommelse, om 

det inte uppenbart strider mot barnets bästa.^ (6 kap 5-7 §§ FB) 

• >) 6 k ap 8 § i dess lydelse före 1 juli 1983. 
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I föräldrabalken fanns före 1977 intagen en bestämmelse, att rätten 

utan hinder av vad som tidigare beslutats kunde förordna annorlunda 

när väsentligt ändrade förhållanden påkallade det. (6 kap 13 § FB) 

Stadgandet hade sin motsvarighet i 20 § LBiÄ, men utsträcktes att 

gälla alla vårdnadsfrågor och frågor om ungängesrätt. I betänkandet 

diskuterades inte om det faktum att förhållandena skulle vara väsent

ligt förändrade skulle vara en processförutsättning. Med hänvisning 

till rättsfallen NJA 1951 s 181 och 1953 G 265 anfördes i doktrinen, 

att en överflyttning av vårdnaden i princip måste kunna ske, även 

om den som genom rättens beslut en gång fått vårdnaden icke i och 

för sig blivit olämplig. De väsentligt ändrade förhållandena skulle 
4 5) 

göra en överföring av vårdnaden lämpligare för barnet, ' Inga 

vårdnadsbeslut kunde anses definitiva, men de borde ändå ha en viss 

stabilitet, och det måste därför föreligga vägande skäl för en änd

ring. Detta antyddes genom lagens ord "väsentligt", (a.a sid 139) 

I NJA 1956 s 527 framgick, att det inte behövde visas att den andra 

maken var olämplig som vårdnadshavare (i målet överfördes vårdnaden?^ 

I förslaget till ändring av föräldrabalken diskuterades inte frågan 

om anhängiggörande. ^ 

Ändringar i lagstiftningen skedde den 1 januari 1977 (SFS 1976:612) 

och 1 januari 1979 (SFS 1978:853). På ansökan av den förälder som 

inte hade vårdnaden om barnet kunde rätten överföra vårdnaden till 

honom, om det var skäligt med hänsyn till barnets bästa. (6 kap 8 §). 

Vid ändringen i föräldrabalken 1977 togs inte i lagen in något 

stadgande som motsvarade 6 kap 13 § om väsentligt förändrade för

hållanden. överföring av vårdnaden mellan föräldrarna underlättades 

av att kravet på att förhållandena skulle vara väsentligt förändrade 

inte längre ställdes, och att föräldrars gemensamma överenskommelse 

om vårdnaden kunde hindras endast om den var uppenbart stridande 

mot barnets bästa. Förälder som inte var vårdnadshavare fick möjlig

het att väcka talan om överföring av vårdnaden till sig. Genom 

förändringen fick föräldern uttrycklig rätt att väcka talan om 

barnet stod under vårdnad av särskilt förordnand förmyndare. (6 kap 

10 § a i dess lydelse före den 1 juli 1983) . 

4) SOU 1946:49 s 97 
5) Malmström, Åke: föräldrarätt, Sthlm 1956 s 124 
6) Beckman N - Höglund O: Svensk familjerättspraxis, Lund 1977 s 145 
7) I Familjerättskommitténs betänkande Äktenskapsrätt (SoU 1964:34 

och 1964:35 tog man inte upp frågan om initiativrätt. Däremot 
föreslogs en sådan ändring att vårdnadsfrågan alltid skulle 
tas upp som domstolsärende. 
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Rätten kan alltså besluta att vårdnaden skall överföras till för

äldrarna eller en av dem, om det är bäst för barnet. Frågan prövas 

på talan av föräldrarna, båda eller en av dem, eller av social-
o \ 

nämnden. Rätten kan bara föra över vårdnaden till föräldrarna 

gemensamt om de är ense om det. 

Någon ändring i sak har inte skett vid lagändring 1 juli 1983 

(SFS 1983:47, 6 kap 6 §, omtryckt 1983:485). Barnet har inte talerätt 

Sedan två föräldrar i en gemensam ansökan begärt att vårdnaden 
om två barn skulle överföras från modern till fadern, begärde 
TR yttrande i vårdnadsfrågan från SN. Modern återkallade så 
sin begäran. 

Barnen vistades hos fadern, vilket av SN inte ansågs lämpligt, 
och de flyttades till modern. 
Därefter stämde mannen modern med yrkande att vårdnaden skulle 
överföras till honom. Av SN:s yttrande i ärendet framgår, att 
modern nu motsatte sig överföring av vårdnaden. Ingen ändring 
i vårdnadsfrågan föreslogs. 

(I yttrande från SocStyr ansågs det inte uppenbart olämpligt 
med vårdnadsöverföring. Mannen tillerkändes så småningom efter 
moderns medgivande vårdnaden om det ena barnet.) 
(örnsköldsviks TR Ä 84/78, JO 219-1979) 

I detta fall hade föräldrarna först ingått en överenskommelse, som 

modern sedan inte stod fast vid. I sådant fall återstod för fadern 

endast att genom stämning få vårdnaden om barnen. 

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och den ena av dem gör sig 

skyldig till grovt missbruk eller grov försummelse när han utövar 

vårdnaden, eller om hans deltagande i vården annars innebär fara 

för barnets utveckling, skall rätten på talan av socialnämnd för

ordna, att vårdnaden skall tillkomma den andra, ensam. I dessa fall 

sker ingen överföring av vårdnaden, utan beslutet innebär endast 

att en förälder fråntas vårdnanden» Också i detta fall skall ett 

sådant beslut fattas om det inte är uppenbart med hänsyn till 

barnets bästa att en särskild förmyndare, som skall utöva vård-
9) 

nåden, förordnas. 

8) 6 kap 10 § a i dess lydelse för den 1 juli 1983 (trädde i 
kraft 1 januari 1979) 

9) 6 kap 9 § i dess lydelse före 1 juli 198S 
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Står barnet under vårdnad av ên förälder och denne dör> skall rat

ten på talan av den andra föräldern eller efter anmälan av so

cialnämnden förordna den andra att utöva vårdnaden, om det inte 

är uppenbart med hänsyn till barnets hästa att särskild förmyn

dare förordnas .10 A 

I propositionen (1973:32) med förslag till lag om ändring 
i bl a föräldrabalken uttalade departementschefen (s 129) 
att det är rimligt att fadern till ett barn utom äktenskap 
uttryckligen ges företräde till att överta vårdnaden, om 
modern dör, i likhet med vad som för motsvarande fall gäl
ler beträffande barn i äktenskap. I specialmotiveringen 
till bestämmelsen anfördes följande (s 162): "Har exempel
vis modern vårdnaden om ett barn utom äktenskap och avlider 
hon, står alltså fadern närmast till att överta vårdnaden. 
Är han inte villig att överta denna, torde det inte vara 
förenligt med barnets bästa att anförtro honom vårdnaden. 
I sådant fall får vårdnaden överflyttas till särskilt för
ordnad förmyndare. Bestämmelserna överensstämmer med vad som 
gäller för barn i äktenskap enligt 9 §.w 

Det ansågs alltså att fadern till barnet p g a det naturliga bandet 

mellan honom och barnet skulle ha ett visst företräde att få vård

naden om barnet, men att domstolen skulle träffa ett avgörande med 

hänsyn främst till barnets bästa. 

Den efterlevande förälderns företräde som vårdnadshavare har be

hållits, men möjligheten att istället anförtro vårdnaden åt någon 

annan har nu vidgats något. 

"När domstolen prövar vem som skall utses till vårdnadshavare för 
ett barn efter en förälders död bör särskilt beaktas under vilka 
förhållanden barnet har levt medan föräldern var i livet och vilka 
relationer som barnet haft och har till den efterlevande föräldern 
eller någon annan vuxen person (t ex en släkting eller en styvför
älder) . Av stor betydelse för barnets trygghet är att barnet efter 
förälderns död så snart som möjligt får en anknytning till någon 
som barnet kan känna förtroende för och som kan erbjuda barnet ett 
stabilt förhållande." 11) 

En förälder har alltså rätt att föra talan om att vårdnaden om barne 

skall överföras till honom, om den andra förälderna är ensam vård

nadshavare och avlider. 12) 

10) 6 kap 10 § i dess lydelse före den 1 juli 1983 

11) Prop 1981/82:168 s 71 

12) Se också betr anhängiggörande avsnitt D. 



71 

VERKSTÄLLIGHET ENLIGT 21 KAP FÖRÄLDRABALKEN 

I utsökningslagens 38 och 191 §§ fanns tom 1967 bestämmelser om 

verkställighet av domstols dom eller beslut rörande överflyttning 

av barn. Enligt 38 § UL skulle det ankomma på överexekutor att 

förordna om verkställighet av dom och sättet för detta. Denna be

stämmelse ansågs tillämplig, när det förelåg ett domstolsavgörande 

om vårdnad, umgängesrätt eller överlämnande av barnet. När ett 

sådant avgörande inte förelåg kunde vårdnadshavaren få handräckning 

genom överexekutor. enligt 191 § UL för att få barnet överlämnat 

från den det vistades hos."^ 

1954 föreslog Socialstyrelsen, att överlämnande inte skulle få ske 

utan att det förelåg ett utlåtande från en läkare om vilka följder 

överflyttningen kunde få för barnets psykiska hälsa. Socialstyrel

sen föreslog bl a också 

att utslag enl 191 § UL inte skulle få verkställas förrän de vunnit 
laga kraft 
att som ett första led i förfarandet man regelmässigt borde anför
tro åt barnavårdsnämnden att söka förmå fosterföräldrarna att 
lämna ut barnet till en representant för nämnden, och att först om 
detta misslyckades överexekutor skulle uppdra åt en utmätningsman 
att lämna den begärda handräckningen. Under detta skede av för
rättningen skulle förutom en representant för barnavårdsnämnden 
även en läkare vara närvarande. 2) 

Socialstyrelsens skrivelse föranledde Kungl Maj:t att i ett cirku

lär 1955 ge vissa föreskrifter ang förfarandet vid verkställighet 

av beslut om överlämnande av barn.*^ I motioner till 1957 års 

riksdag hemställdes om utredning angående det mått av våld som 

fick tillgripas vid en utsökningsförrättning. Första lagutskottet 

framhöll att bristen på regler rörande användande av våld kunde 

leda till osäkerhet och ojämnhet vid tillämpningen. Särskild upp

märksamhet var påkallad vid verkställighet av beslut om överlämnan

de av barn. Utskottet fann det önskvärt att mer bestämda handlings

regler gavs. 

Lagberedningen fick i uppdrag att göra en översyn av UL.Dessför

innan tillfrågades myndigheter och organisationer om deras erfaren

heter av brister på utsökningsrättens område. I flera yttranden 

berördes frågan rörande verkställighet för överlämnande av barn. 

I remissyttrandena framhölls att 191 § U L inte var utformad med 

1) Wal in: Föräldrabalken 
2) TSA 1954 
3) SOU 1966:38 sid 20 
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tanke på ärenden om tvångsförflyttning av barn, och att bestämmel

ser om detta borde ges i en speciallagstiftning, som särskilt tog 

sikte på barnens bästa. Man ansåg också att frågan borde prövas av 

domstol, som hade större möjligheter att skaffa in utredningar. 

Från några håll framfördes att verkställigheten borde ankomma på 

barnavårdsnämnden eller att nämnden åtminstone skulle vara skyldig 
4) 

att biträda vid verkställigheten. 

Frågan om överflyttning av barn från fosterhem berördes av social

vårdskommittén i betänkandet SOU 1944:34, av ärvdabalksakkunniga 

i förslag till FB SOU 1946:49 och av barnavårdskommittén i SOU 

1956:61. Den sistnämnda föreslog, att barnavårdsnämnden skulle få 

rätt att meddela föreskrift att barn inte fick flyttas från foster

hemmet där det vistades utan att vara omhändertaget, om det inte 

kunde skiljas därifrån utan fara för dess hälsa och utveckling.^ 

Lagrådet framhöll i sitt utlåtande över förslaget, att den före

slagna lösningen inte var acceptabel och därför borde utgå. Man an

såg att en tänkbar utväg var att en barnavårdsnämnd fick göra en 

framställning hos allmän domstol om förbud mot flyttningen. Dom

stolen skulle också ha befogenhet att interimistiskt meddela för

bud. Dep.chefen vidhöll emellertid sitt förslag, och proposition 

avlämnades till riksdagen.^ Andra lagutskottet tillstyrkte bifall 

till propositionen men ansåg att den föreslagna ordningen fick an

ses vara ett provisorium och att den borde omprövas i samband med 
7) 

översynen av utsökningslagstiftningen. 

Lagberedningens förslag remissbehandlades. Även de yttranden som 

kom vid rundfrågan före lagberedningens utredning redovisades i 

propositionen. Samtliga remissinstanser biträdde åsikten att verk

ställighet som rörde barn skulle kopplas bort från det vanliga 

exekutiva förfarandet och att reglerna om sådan verkställighet 
8 ) 

skulle tas upp i ett nytt kapitel i FB. I betänkandet hade före

slagits, att verkställighet om barn helt skulle skiljas från sådan 

exekution som avsågs i UL, och att bestämmelserna skulle tillfogas 

i ett nytt kapitel i FB. Verkställigheten skulle enligt förslaget 

handhas av länsstyrelsen i dess egenskap av överordnad barnavårds

myndighet. Förslaget innehöll också bestämmelser om genomförande 

4) a a s 21 
5) SOU 1956:61 s 30 
6) Prop nr 10 1960 s 440,457 
7) LU 2 nr 5 1960 s 119 
8) Prop nr 138 1967 s 24 
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9) 
av verkställigheten, förfaranderegler o.s.v. 

Lagberedningen framhöll bl a att det var främmande för nutida upp

fattning att överlämnande av barn skulle behandlas enligt verk

ställighetsregler som rörde egendom av olika slag. Reglerna om 

verkställighet som rörde barn skulle därför kopplas från âet van

liga exekutiva förfarandet. 

Lagförslaget utgick ifrån, att begäran om verkställighet grundades 

på domstols beslut. Ansökan skulle göras till länsstyrelsen. Om 

länsstyrelsen ansåg det ändamålsenligt skulle den kunna uppdra åt 

barnavårdsnämnden att genomföra verkställigheten frivilligt, d.v.s. 

utan tvångsmedel. Länsstyrelsen kunde också anlita en befattnings

havare inom barnavården. Verkställigheten skulle inte uppehållas 

med särskilda försök att komma fram på frivillighetens väg, om det 

redan från början kunde anses uteslutet att ett sådant försök kunde 

bli framgångsrikt. Man skulle inom två veckor rapportera om för

söket hade lyckats. Om sådant försök hade misslyckats eller inte 

prövats, skulle länsstyrelsen fatta beslut. Länsstyrelsen kunde 

förelägga vite, och om föreläggandet inte följdes också döma ut 

vitet. Länsstyrelsen hade också rätt att förordna om hämtning av 

barnet genom polisens försorg. Enligt beredningens mening skulle 

vitet komma i fråga i första hand. 

Beredningen föreslog vidare, att en ev hämtning skulle ske så skon

samt som möjligt. En representant för barnavården och en läkare ! 

skulle om möjligt vara närvarande. Hämtningen skulle skjutas upp 

om barnet var sjukt eller annat särskilt hinder förelåg. Länsstyr

elsen skulle också kunna föreskriva, att barnet togs om hand på 

lämpligt sätt i ett övergångsskede. 

Det kunde också finnas varaktiga hinder, t ex att ett barn som 

fyllt 15 år eller uppnått motsvarande mognad vägrade flytta. Om det 

var uppenbart att väsentligt förändrade förhållanden hade inträtt 

sedan domen eller beslutet meddelades, kunde länsstyrelsen vägra 

verkställighet innan rätten hade prövat frågan om ändring av vård

naden eller umgängesrätten. Länsstyrelsen kunde också vägra verk

ställighet, om den i annat fall fann att verkställighet inte kunde 

ske utan avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga 

hälsa. Reglerna för verkställighet i de fall det inte förelåg dom

stols beslut om vårdnad eller umgängesrätt motsvarade de fall då 

dom fanns. Fallen avsåg då vårdnadshavare begärde en åtgärd.Läns

styrelsen skulle också enligt förslaget kunna förordna om 

9) a a s 9 
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verkställighet när föräldrar hade vårdnaden gemensamt och den ena 

"utan beaktansvärda skäl" förde bort eller behöll barnet, och den 

andra begärde rättelse. Likaså kunde länsstyrelsen omedelbart för

ordna att barnet skulle omhändertas när det var fara att barnet 

fördes ur riket eller verkställigheten i annat fall brådskade. Om 

länsstyrelsens beslut inte kunde avvaktas, skulle polismyndigheten 

ha möjlighet att ingripa och genast anmäla åtgärden till länsstyrel

sen, som skulle besluta om åtgärden skulle bestå. 

Remissinstanserna hade olika uppfattning om vilket organ som skulle 

fatta beslut i verkställighetsfrågorna - de flesta ansåg att läns

styrelsen skulle vara det beslutande organet. Departementschefen 

anslöt sig till beredningens förslag om länsstyrelsen som besluts-

fatttare, med möjlighet att klaga hos regeringsrätten. Första lag

utskottet föreslog en ändring i den föreslagna 5 §, från förslaget 

att länsstyrelsen fick vägra verkställighet "om sådan ej kan ske 

utan avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa" 

till "om risk som ej är ringa föreligger för skada på barnets 

kroppsliga eller själsliga hälsa. 

Lagen antogs och trädde i kraft 1968. Vissa ändringar skedde i 
12) 

samband med tillkomsten av förvaltningsprocesslagen 1971 

1974 föreslog dåvarande JO, Bertil Wennergren, att en ändring av 

12 § borde ske så att huvudregeln blev att ett beslut om överflytt

ning av barn inte skulle kunna verkställas innan det vunnit laga 

kraft. Länsrätten skulle vid behov kunna förordna, att dess beslut 
13 i 

skulle verkställas omedelbart. Förslaget tillstyrktes i departe

mentspromemorian "Faderskap och vårdnad" och 21 kap 12 § FB 
15) 

ändrades i enlighet med förslaget, med giltighet från 1977. 

1977 tillsattes utredningen om barnens rätt som bl a skulle se 

över reglerna rörande överlämnande av barn. Utredningen ansåg, att 

barnets bästa skulle vara det utslagsgivande vid bedömning av om 

överlämnande av barnet skulle ske. Vid avvägning mellan barns och 

föräldrars intressen skulle alltid barnets intresse väga tyngst. 

Utredningens förslag låg till grund för regeringens prop. 1982/83: 

165 om verkställighet " <- -. I denna föreslogs, att frågor om 

verkställighet av allmänna domstolars beslut om barn liksom : 

10) aas 16-17 16) S0U 1979:63 s 118 

11) LU 1 nr 60 år 1967 
12) Walin: Föräldrabalken s 420 
13) JO dnr 75-1974 
14) Ds Ju 19.75:17 s 132 

15) Prop 1975/76:170 
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hittills borde prövas av länsrätterna. Möjligheterna att besluta 

om polishämtning av barn borde inskränkas. De allmänna domstolarna 

föreslogs få möjlighet att efter yrkande av part kombinera ett av

görande om umgänge eller vårdnad med ett vitesföreläggande för mot

parten att lämna ifrån sig barnet. Gränsen för att ett barn skulle 

få sin vilja tillgodosedd sänktes från 15 till 12 år. Förslaget 

antogs av riksdagen och ändringen trädde i kraft 1 juli 1983 (SFS 

1983:435) 
Av lagtexten framgår, att verkställighet endast kan begäras av 

vårdnadshavare eller umgängesberättigad förälder. Endast part 

kan t ex begära utdömande av förelagt vite.(Betr partsbegreppet, 

se avsnitt D). Socialnämnden kan alltså inte ha partsställning i 

en verkställighetsfråga. I de fall en förälder/vårdnadshavare 

begär att barnet skall flyttas från ett familjehem till vårdnads-

havaren (sedan vården enligt BvL/LVU upphört) är familjehemmet 

motpart. (21 kap 7 § FB). 
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SAMMANFATTNING 

Vissa myndigheter har anmälningsskyldighet och enskilda bör böra an

mälan när man befarar att ett barn far illa. Denna anmälan sker em

ellertid alltid för sällan, eftersom den vuxna lätt identifierar sig 

med vuxna och föräldrar med föräldrar. 

Dagens debatt handlar enligt min uppfattning om samhällets .ansvar för 

barnet och den enskildes del i samhällsansvaret. Upprörda röster höjs 

mot anmälningsskyldigheten och det bedrivs kampanjer för familjens 

fortbestånd. Frågan är om detta skall tillåtas ske på bekostnad av 

ökad fara för barns liv och hälsa. Vuxna anser ofta att en anmälan 

rörande barns förhållanden är "angiveri" eller att det "inte är säkert" 

att barnet far illa, och då gör den vuxne ingen anmälan. 

En person som länge sett ett barn fara illa sa att han funderade på 

att göra en anmälan - men dels hade han gjort en tidigare om ett annat 

barn och ansåg sig efter det illa behandlad av myndigheterna, dels 

ansåg han att det inte var någon idé att göra en anmälan, för han 

kunde inte bevisa något. 

Barn har ingen talerätt, d v s de kan inte själva initiera en pro

cess. Barn har emellertid rätt att göra en anmälan eller initiera 

en utredning om sig själva, men har ingen som företräder barnets 

egna intressen i utredningen. Socialnämnden skall göra en "opartisk" 

utredning (se avsnittet om utredningar) och får då inte ensidigt 

företräda barnet mot föräldrarna. 

Som framgått av de rättsfall jag har redovisat som exempel behandlas 

anmälan från barnet själv ofta på ett sätt som inte kan vara accep

tabelt. Eftersom barn är ytterst lojala mot sina föräldrar måste 

varje anmälan eller ett från barnets sida konkludent handlande tas 

på allvar. 

I vårdnadsmål kan föräldrar/vårdnadshavare och socialnämnd anhängig-

göra vårdnadsfråga. Barnet har talerätt endast när barnet har sär

skilt förordnad förmyndare och vårdnadshavare, vilken då är ställ

företrädare för barnet. I visst fall har god man ansetts kunna före

träda barnet i vårdnadsmål. Förekomsten av god man hindrar inte att 

barnets vårdnadshavare har talerätt i målet. (Se f ö avsnitt D). 

I mål rörande verkställighet har endast vårdnadshavare och umgänges-

berättigad förälder talerätt. Barnet har ingen möjlighet att föra 

talan rörande verkställighet. 
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Diskussion 

I detta avsnitt har behandlats anhängiggörande av de tre olika 

måltyper som behandlas i detta arbete. 

Då det gäller mål och ärenden rörande vården av barn är frågan 

om sekretesskyddet för anmälare särskilt känsligt. I de diskussion

er som förts i samband med lagstiftningen (1936 års sekretesslag, 

förvaltningslagstiftningen, barnavårdslagen och 1980 års sekre

tesslag) har man sökt att göra avvägningar mellan intresset av 

att i detta fall föräldrar får ta tillvara sin rätt, medan man 

endast i mindre utsträckning diskuterat det stöd barnen skulle få 

om anmälare hade ett absolut sekretesskydd. Man har uttalat att 

gällande reglering av lagstiftningen grundar sig på en avvägning 

mellan två intressen -

dels att man förutsätter att enskilda utan risk för skada skall 

kunna lämna upplysningar som underlag för ett beslut, dels att 

principen att part skall ha rätt till insyn i allt material som 

kan ha betydelse för hans ärende är mycket viktigt ur rättssäker-
17) 

hetssynpunkt. 

Samhället har ett starkt intresse av att skydda barnen. Bestämmel

sen i 6 kap 3 § FB om förbud mot aga eller "kränkande behandling" 

är ett utslag av samhällets intresse av att barn inte far illa. 

Rättsregler måste antas styra den enskilda människans handlande. 

Inom vissa områden är en sådan styrning fullt synlig. Detta gäller 

bl a vid utformningen av sekretessreglerna. De styr - direkt eller 

indirekt - allmänhetens villighet att anmäla missförhållanden som 

angår barn. 

Frågan om sekretesskydd bör enligt min mening diskuteras utifrån 

vilken effekt lagstiftaren vill åstadkomma. Det gäller inte att 

skipa rättvisa mellan föräldrarnas rätt till insyn och barnets in

tresse av skydd, utan att tillgodose den svagare partens behov. 

Avvägningen måste ske mellan å ena sidan intresset av att skydda 

barnen, vilket medför sekretesskydd för anmälaren, och å andra 

sidan föräldrarnas möjlighet att förklara sitt beteende. Enligt 

min uppfattning torde föräldrarna ha samma möjlighet att göra 

detta även om inte anmälare alltid namnges. I regel är det för

äldrars beteende som anmäls. Barn och föräldrar kan här ha klart 

motstridande intressen. 

17) KU 1971:61 
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Som regel har familjer ett starkt behov av integritet. Mot föräld

rarnas intresse av att bevaka integriteten måste ställas barnets 

behov av skydd. Integriteten kan föra med sig olyckliga konsekven

ser för barnet, och dessa mildras inte av att en anmälan till social

nämnden om barnets förhållanden inte kan ske utan obehagliga konse

kvenser för anmälaren. 

Den uppmaning till allmänheten att göra anmälan som finns i 71 § SoL 

har knutits till rekvisiten misshandel eller annan behandling som 

kan utgöra fara för den underåriges hälsa eller utveckling. Det inne

bär en inriktning på sådana fall där det allmänna har skyldighet 
18 ) 

att ingripa. 

I det praktiska arbetet inom samhällets barnavård arbetar man aktivt 

för att få allmänhetens medverkan vid befarade barnmisshandelfall 

eller andra yttringar av att barn far illa. Föräldrar har intresse 

av att behandla barnet med utgångspunkt från sina egna teorier om 

barnuppfostran och hur barnet uppträder. De har ett berättigat in

tresse av att inte bli trakasserade genom anmälningar och att få 

sådan information att de kan försvara sig mot vad som upplevs som 

obefogade anmärkningar. Sett ur föräldrarnas synpunkt bör en anmä

lare inte få vara anonym eller ha skydd av sekretessbestämmelser. 

Min uppfattning är att det för närvarande inte finns tillräckligt 
19) 

skydd för anmälare i samband med anmälningar om barns förhållanden. 

Föreligger inte ett ovillkorligt sekretesskydd är det risk för att 

en presumtiv anmälare blir rädd för trakasserier och därför avstår 

från att anmäla något om barnets förhållanden, eller gör sin anmälan 

anonymt på sådant sätt att saken blir svårutredd. Det är heller inte 

möjligt för ett barn att få sekretesskydd gentemot föräldrarna. Det 

framgår inte klart av förarbetena, vid vilken ålder ett barn dispo

nerar sin egen sekretess, men det bör rimligen ske åtminstone när 

barnet uppnått 15-16 år och har frigjort sig från föräldrahemmet, 

t ex skaffat eget arbete och bostad. I ett ärende har en sjukvårds

förvaltning utlämnat sekretessbelagda handlingar till en far rörande 

hans 9-10-åriga dotter. Fadern var i och för sig vårdnadshavare, 

men barnet vistades sedan 2 års ålder i fosterhem. Utlämnande av 

handlingarna (som rörde en utredning på PBU rörande flickans even

tuella hemtagning till fader) var klart till skada för flickans 

relationer till fadern. JO påpekade att det f n inte förelåg regler 

som skyddade barns sekretess mot föräldrarna. (JO 1039-1982) 

18) Prop 1979/80:1 del A s 537 
19) Se tidigare ref rättsfall RR 2502-1982 samt ytterligare 

ett beslut 2 sept 1982 
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Dep chefen har emellertid i prop 1981/82:186 sid 36 uttalat, att 

det kan vara befogat att inte lämna ut vissa uppgifter till föräld

rarna, även när det är fråga om ganska små barn. Det kan diskuteras, 

om ett utökat sekretesskydd skulle kunna ge barnet ökad garanti för 

att dåliga förhållanden anmäls. Om enskilda känner obehag inför "an

giveri" bör man i större utsträckning än i dag kunna medge möjlig

heter till sekretesskydd. Dep chefen ansåg att t ex telefonterror 

skulle vara ett skäl för sekretesskydd. Genom sin dom (tidigare 

åberopad här) har emellertid Regeringsrätten gjort klart att det 

sekretesskydd som det finns utrymme för i lagen skall användas re

striktivt. Om den som har kunskaper om ett visst förhållande inte 

vill träda fram, begränsas också materialet och därmed möjligheten 

att skydda barnet. 

De lege ferenda borde i sekretessbestämmelserna införas, vilka rät

tigheter barn har att få sina uppgifter skyddade mot inblick även 

gentemot vårdnadshavare eller vårdare, när det bedöms vara till men 

för barnet att dessa utlämnas, och detta åtminstone från 7-8 års 

ålder. Det är orimligt att läkare, sköterskor, socialarbetare och 

psykologer inte har en legal möjlighet att skydda barnet gentemot 

föräldrarna. 

I fall av t ex kriminalitet eller missbruksproblem hos barnet - jag 

menar nu närmast tonåringar - är ju föräldrarna fortfarande parter 

även om barnet har flyttat från föräldrarna. Det är därför klart 

att föräldrarna får reda på vad som står i utredningen t ex vid 

fråga om vård enligt LVU eller vård med samtycke enl 6 § SoL. En 

annan fråga är om barnet skyddas mot föräldrarna - och här anser 

jag att man i vissa fall måste gå ganska långt ner i åldrarna och 

göra en menbedömning. 

I vårdnads- och verkställighetsmål torde inte frågan om sekretess

skydd vara aktuell i annat sammanhang än i de utredningar som verk

ställs med anledning av stämningen eller ansökan hos domstolen. An-

hängiggörandet är strikt reglerat. 

Utredningen om barnens rätt har i sitt betänkande diskuterat möjlig

heterna av att ge barnet möjlighet att väcka talan (se f . avsnittet 

om partsställning och talerätt i denna framställning) men förslagen 

ledde inte till lagstiftning. Möjligheten av att ge andra intressen

ter talerätt - t ex föräldrar i familjehem eller nära släktingar 

vid dödsfall - diskuteras nu i utredningen. 
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FÖRBUD MOT FLYTTNING AV BARN FRÄN FOSTERHEM/FAMILJEHEM 

BestMiranelserna i 191 § UL innebar, att föräldrar och vårdnadshava-

re kunde begära handräckning för att flytta barn till sig också när 

de var placerade i fosterhem. Skadeverkningarna för barnet skulle 

visserligen iakttas, men det visade sig vid tillämpningen av lagen 

att föräldrarnas intressen i många fall beaktades i större utsträck

ning än riskerna för barnen. (Se t ex NJA 1950 s 219, NJA 1951 s 682 

och NJA 1953 s 262 resp 266). Enligt min uppfattning framgår det 

klart, att de verkligt dokumenterade hinder som förelåg för verk

ställighet i de två förstnämnda fallen vägdes mot föräldrarnas u 

rättigheter över sina barn, och dessa vägde ;tyngre än eventuella 

skador för barnen. Det rådde sedan länge en praxis att handräckning 

för utlämning inte medgavs om barnet var över 15 år och motsatte 

sig överflyttningen. I de två sist relaterade fallen hade barnen 

varit i fosterhemmet i närmare 10 år och nått den mognad som mot

svarade en 15-årings. Det ansågs att man först och främst måste se 

till barnets fysiska och psykiska utveckling och det men för barnet 

som en förflyttning kunde medföra. 

Barnavårdskommittén föreslog i sitt betänkande med förslag till ny 

barnavårdslag, att fosterbarn skulle skyddas mot skadliga förflytt

ningar. Med detta menades, att man skulle utreda om det var skadligt 

för barnet att flyttas från fosterhemmet, där det kunde ha varit 

länge.^ I lagrådsremissen anförde föredragande statsrådet att han 

inte ansåg att fosterbarnen borde skyddas genom en utvidgning av 

bestämmelserna om skyddsuppfostran, utan att barnavårdsnämnden 

skulle få befogenhet att hindra en ifrågasatt skadlig förflyttning 

av ett fosterbarn genom ett till föräldrarna eller annan vårdnads-

ha vare riktat förbud att flytta barnet. 

Lagrådet kritiserade förslaget och ansåg att det borde ankomma på 

domstol att besluta om ett barn inte fick flyttas. Föredragande 

statsrådet anförde i propositionen: 

Ett av barnavårdsnämnden meddelat flyttningsförbud kommer att med
föra den verkan, att handräckning eller domsverkställighet kommer 
att hindras så länge förbudet gäller. Även om det får anses ound
vikligt att meningsbrytningar mellan domstolar och barnavårdsnämnd
er stundom kan uppkomma vid bedömningen av den vanskliga natur var
om här är fråga, torde man i praktiken inte behöva befara några komp
likationer som lagrådet antytt. Självfallet bör det inte få före
komma, att en domstol i en rättegång träffat avgörande i fråga om 
utlämnande av fosterbarn, barnavårdsnämnd förbjuder verkställighet 
av domen därför att nämnden finner själva avgörandet olämpligt. 

1) SoU 1956:61 
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- - - Anledning att ytterligare pröva frågan och bl a överväga den 
av lagrådet skisserade lösningen föreligger i samband med pågående 
revisionen av utsökningslagstiftningen. En av huvudfrågorna vid 
denna översyn gäller, huruvida exekutionsgöromål i större omfatt
ning bör överflyttas till domstolarna. 

Andra lagutskottet underströk, att den föreslagna ordningen endast 

skulle vara ett provisorium och borde omprövas i samband med den 

pågående översynen av utsökningslagstiftningen. Om erfarenheterna 

av det nya förfarandet gav anledning till det, borde frågan kunna 
2) 

brytas ut till särskild behandling. ' 

Kungl Maj:t gav lagberedningen i uppdrag att i samband med översyn 

av utsökningslagstiftningen också ta upp frågan om skadliga för

flyttningar av fosterbarn. 

Bestämmelser om hinder för skadliga förflyttningar togs in i 50 § 

BvL. Om det var till avsevärd skada för ett fosterbarn att flyttas 

från fosterhemmet, kunde vederbörande barnavårdsnämnd förbjuda 

flyttning. Reglerna var svårtillämpade och bedömning och beslut 

drog ofta ut på tiden. 1968 ändrades bestämmelsen så att ordalydel

sen överensstämde med 21 kap 5 § 2 st FB, d.v.s. att det skulle 

finnas "risk som ej är ringa för skada på barnets kroppsliga eller 

själsliga hälsa" som en följd av överflyttningen. Ändringen i BvL 

skedde i samband med att 21 kap FB infördes och avsåg att vara en 

skärpning av ordalydelsen i lagen för att ge ökade möjligheter att 

ingripa mot skadliga förflyttningar av fosterbarn. Bestämmelsen i 

50 § BvL gjordes supplementär i förhållande till 21 kap 5 § 2 st FB 

vilket innebar att barnavårdsnämndens beslut enligt 50 § i nte 

hindrade att barnet flyttades från fosterhemmet med stöd av de an

givna bestämmelserna i FB. 

Om de faktorer som skulle beaktas vid riskbedömningen vid tillämp

ningen av bestämmelserna i 21 kap 5 § FB sa föredragande statsrådet: 

Situationerna torde vara alltför mångskiftande för att närmare an
visningar skall kunna ges i lagtexten till ledning för bedömandet. 
Detta får grundas på allmänmänsklig erfarenhet och på medicinsk 
och psykologisk vetenskap. Utöver barnets ålder, utvecklingsgrad, 
egenskaper och känslobindningar måste hänsyn tas till förhållanden 
i fosterhemmet och den tid barnet har vistats där, föräldrarnas 
befattning med barnet under den tid de inte haft det i sin vård 
och de förhållanden till vilka barnet skall överföras. Det är 
angeläget att den medicinska sakkunskap som står till länsstyrelsens 
förfogande blir utnyttjad vid prövningen. Läkarundersökning av 
barnet bör regelmässigt ske när den sökta flyttningen kan medföra 
avsevärd fara för barnets hälsa. 3j) 

2) LU2 1960:5 
3) Prop 1967:138 s 48 
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Dep chefen diskuterade också om bestämmelserna i 50 § BvL kunde 

behövas då de nya verkställighetsreglerna tratti kraft, och fort

satte: 

Han måste emellertid räkna med att fråga om flyttning av barn kan 
ställas på sin spets utan samband med ett verkställighetsärende. 
Detta blir fallet då vårdnadshavaren direkt till fosterföräldrarna 
framställer krav att få tillbaka barnet. Fosterföräldrarna kan då 
vara tveksamma om de bör motsätta sig ett sådant krav, fastän de 
i själva verket inte vill medverka till en överflyttning. Släkt
skapsförhållanden eller andra omständigheter kan föranleda att de 
ogärna vill tvista med vårdnadshavaren. De bör då kunna vända sig 
till barnavårdsnämnden och, om denna finner det påkallat, få för
bud mot flyttning av barnet meddelat. - - Det kan i fall av nu an
tydd art också vara så, att barnavårdsnämnden finner det påkallat 
att ingripa på eget initiativ, när det har ifrågasatts en förflytt
ning som enligt nämndens bedömning kan medföra en skaderisk för 
barnet. Med hänsyn till sådana fall som jag nu har nämnt kan det 
vara av betydelse att möjlighet finns för barnavårdsnämnd att in
gripa med förbud mot barns skiljande från fosterhem.4) 

BvL gav möjlighet att anföra besvär över ett beslut om förbud mot 

flyttning av barnet. Eftersom ett sådant beslut inte hindrade att 

LR ändå kunde besluta om verkställighet enligt föräldrabalken, gavs 

också möjlighet att begära sådan verkställighet. Detta medförde, 

att den part som inte var nöjd med nämndens beslut hade alternativa 

möjligheter att föra frågan vidare. Oavsett enligt vilken grund 

ärendet kom till länsrätten skulle samma bedömning ske, eftersom 

lagtexterna var likalydande. 

De flesta refererade rättsfall som finns härrör från äldre lagstift

ning och rör i de flesta fall ärenden enligt FB. Detta beror troli

gen på att parterna i större utsträckning begärt verkställighet än 

överklagat beslut enligt BvL. Några fall har ändå avgjorts, där 

nämndens beslut har stått fast. 

I ett fall intygas av en barnpsykiater att barnet har en fruktan

svärd ångest. Hon hade vistats i fosterhemmet i 5 år då samhälls-

vården upphörde. (RR 3351-1979 ej pt) I ett annat fall hade modern 

lovat barnet att det skulle få stanna i fosterhemmet, men bröt 

strax därefter sitt löfte. Barnet hade varit i fosterhemmet i 6 år 

(RR 241-198 0 ej pt). En 12-årig flicka vägrade återvända till modern 

sedan samhällsvården upphört. Det antogs att henns psykiska hälsa 

skulle riskeras om hon mot sin vilja tvingades återvända till modern. 

(KRS 123-1979).(Se också KRSU 2184-1978.) 

4) Prop 1967:138 s 50 
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Då verkställighet begärs enl 21 kap FB blir fosterföräldrarna 

parter. (RÂ 1979 Ab 311, mål RR 2027-1979 ).. Fost erföräldrar 

har ansetts kunna fullfölja talan om en framställning om förbud att 
4 a i flytta barnet har avslagits. 

I motionen 1980/81:305 föreslogs, att riksdagen hos regeringen 

skulle hemställa att utredningen om barnens rätt i tilläggsdirektiv 

skulle ges i uppdrag att pröva fosterföräldrars rättsliga ställning. 

Socialutskottet hänvisade till vad som anförts av utskottet i dess 

betänkande om socialtjänsten"*^ och att därmed frågan om bättre 

rättsligt skydd för barnen redan hade uppmärksammats och skulle 

komma att behandlas av utredningen om barnens rätt. 

I betänkande anförde utskottet: 

Som utskottet tidigare berört kan det ifrågasättas om nuvarande 
bestämmelser om flyttning av barn ger tillräckligt klart uttryck 
åt grundsatsen att barnets bästa bör vara avgörande för bedömningen 
av hithörande frågor, oavsett omdet är vårdnadshavaren eller social
nämnden som initierar flyttning av barnet. Utskottet förutsätter 
dock, att utredningen om barnets rätt kommer att mera generellt 
överväga behovet av ändrade regler med hänsyn till barnets behov 
av skydd i alla sådana situationer. Därvid kommer även fosterför
äldrarnas roll att belysas. 6) 

Motionen påkallade inte någon åtgärd från riksdagen. Enligt muntlig 

uppgift från utredningen om barnens rätt har man för avsikt att 

behandla frågan om flyttning av fosterbarn och fosterbarnens rätt. 

Ny lagstiftning om verkställighet från 1 juli 1983. 

Utredningen om barnens rätt lämnade 1979 ett betänkande vari bl a 

ingick vissa förslag vad gällde verkställighet vid överflyttning 
7) 

av barn. Utredningen ansåg, att tvångsmedel inte helt kunde und

varas vid verkställighet. 21 kap FB ansågs av utredningen fort

farande bära en prägel av exekutionstänkande. Utredningens uppfatt

ning var, att domstols dom eller beslut ang föräldraansvar (utred

ningens förslag till annat uttryck för vårdnad) och umgängesrätt 

skulle efterlevas, men ansåg att det kunde finnas situationer när 

barnet mår bäst av att överlämnande inte sker. Utredningen ansåg 

vidare, att vid avvägning mellan barns och föräldrars behov barnets 
8 ) 

intresse alltid skulle väga tyngst. Man föreslog, att allmän 

domstol skulle göras till beslutande organ i ärenden enligt 21 kap 

FB, och att barnet vid sidan av föräldrarna skulle vara en själv-
9 ) 

ständig part i verkställighetsmålen. 

4 a) Romander-Grönlund:Barnavårdslagen, 2:a upol. sid 228 
5) SoU 1979/80:44 s 78 
6) SoU 1980/81:26 s 3 
7) SOU 1979:63 Om föräldraansvar 
8) a a s 117 
9) a a s 120 



84 

Utredningen föreslog vidare, att det fortfarande skulle vara möjligt 

att förordna någon person för att försöka få till stånd ett fri

villigt Överlämnande. Någon tidsbegränsning för uppdraget skulle . 

inte föreskrivas. Man skulle ge större utrymme för att anpassa 

tiden efter uppdragets svårighetsgrad och det var angeläget att 

barnet skulle ges tillfälle att uttala sin åsikt. 

Socialnämnden skulle få möjlighet att efter remiss från domstolen 

anordna s k samarbetssamtal i likhet med vad som föreslagits vid 

tvist om föräldraansvar och umgängesrätt. Vid sådana sammanträden 

skulle man försöka ena parterna om den för barnet lämpligaste lös

ningen. Parterna skulle kallas till förberedelse vid TR och rätten 

skulle förlägga förhandlingen till den ort där barnet vistades. 

Man ansåg sig med detta vinna att den förälder som begärt över

lämnandet fick möjlighet att träffa barnet och - när det var lämp-
9a) 

ligt - tala med det om föräldrarnas olika åsikter. Medling 

skulle också kunna ske som ett led i rättens handläggning av målet. 

Rätten skulle kunna vägra överlämnande om det inte var förenligt 

med barnets bästa. 

Enligt utredningens uppfattning skulle alltid stor hänsyn tas till 

"verkliga viljeyttringar från barn i frågor som rör barnets person
liga förhållanden. Problemet är att utröna vad barnet verkligen 
vill. Som tidigare sagts kan barn lätt påverkas till en åsikt." 10) 

Utredningen föreslog beträffande tvångsmedel, att hämtning skulle 

få tillgripas endast i vissa undantagsfall, när barnet riskerade att 

lida skada där det vistades och bara när den som hade föräldraan

svaret begärde överlämnande av barnet. Om inte viteshot hjälpte, 

kunde det bli fråga om att ompröva föräldraansvaret. 

Förslaget blev föremål för remissbehandling. Utredningens förslag 

om beslutande myndighet fick ett blandat mottagande. Departements

chefen ansåg, att målen om verkställighet även i fortsättningen 

borde handläggas av länsrätterna, men att länsrätterna i dessa mål 

skulle hålla muntlig förhandling om det inte var uppenbart obe

hövligt. 

Departementschefen förordade också, att allmän domstol skulle ges 

möjlighet att kombinera ett avgörande om vårdnad eller umgänge med 

vitesföreläggande för motparten att överlämna barnet. "^Vad be

träffade frågan om förutsättningar för verkställighet ansåg han 

att man skulle så långt möjligt undvika att själva frågan om vård

nad eller umgänge prövades i verkställighetsmålet. 

9a) aas 122 
10) aas 126 
11) Prop 1982/83:165 s 14 f 
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"Det är dock givet, att ett vårdnads- eller umgängesavgörande inte 
bör kunna läggas till grund för omedelbar verkställighet om för
hållandena uppenbart har ändrats sedan avgörandet meddelades och 
det av hänsyn till barnets bästa är påkallat att frågan om vårdna
den eller umgänget prövas av allmän domstol. Länsrätten bör med 
andra ord vägra verkställighet i sådana fall. Detsamma bör gälla 
när någon som är vårdnadshavare direkt på grund av lag begär att 
få barnet överlämnat till sig men det av hänsyn till barnets bästa 
är påkallat att frågan om vårdnaden prövas av allmän domstol." 12) 

Länsrätten borde få möjlighet att jämka vad allmän domstol har 

bestämt om tiden för umgänge och andra villkor, om allmän domstols 

dom vunnit laga kraft och det inte fanns andra möjligheter, t ex 

om en utsatt tid för umgänge redan gått till ända. Liksom hittills 

skulle länsrätten ha rätt att vägra verkställighet om barnet mot

satte sig verkställigheten eller det fanns risk som ej var ringa 

för att barnet skulle ta skada av verkställigheten. 

Dep.chefen sa om tvångsmedel, att polishämtning inte kunde avvaras 

som ett yttersta tvångsmedel för att få barnet överlämnat till 

vårdnadshavaren i fall då alla andra möjligheter att åstadkomma 

detta var uttömda, eller då det var nödvändigt för att undvika att 

barnet led allvarlig skada. Vite skulle emellertid vara det huvud

sakliga tvångsmedlet, sedan möjligheterna att nå en frivillig lös

ning hade uttömts.1"3^ 

Frågan om en vårdnadshavare som motsätter sig umgänge mellan barnet 

och en annan person på grund av det skall fråntas vårdnaden togs 

också upp i propositionen. Riksdagen hade vid flera tillfällen 

uttalat, att vårdnadshavarens lämplighet i sådana fall bör omprövas. 

Departementschefen anförde: 

En vårdnadshavare som motsätter sig umgänge mellan barnet och den 
andra föräldern kan emellertid inte enbart av det skälet alltid 
anses så olämplig som vårdnadshavare att han eller hon bör fråntas 
vårdnaden. Om det i ett sådant fall inte går att tala vårdnads
havaren till rätta och umgänget inte heller kan framtvingas genom 
ett vitesföreläggande, uppkommer frågan om man bör acceptera det 
uppkomna läget eller om man i sista hand bör kunna genomdriva um
gänget genom polishämtning trots de betänkligheter mot detta som 
jag förut redovisat. 14) 

Lagutskottet ansåg att det är viktigt att ett beslut om hämtning 

verkställs så snart som möjligt, om möjligheterna till frivillig 

fullgörelse uttömts. Risk för långdragna verkställighetsförfaranden 
15) 

finns. 'Betr. åldersgränsen erinrade lagutskottet om att FB:s 

regler om vårdnad och umgänge inte innehåller några uttryckliga 

regler om vilken betydelse barnets egen inställning skall ha. 

12) a a s 16 15) LU 1982/83:4 sid 4 
13) a a s 18 f 
14) a a s 20 
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Om barnet har en egen uppfattning och har nått en sådan mognad att dess 

önskemål bör respekteras, bör domstolen i allmänhet följa barnets 
16) 

önskan. (Betr diskussion om barnets vilja hänvisas i övrigt till av

snitt B 2) . 

Några nämnvärda ändringar i det materiella innehållet- i kungörelsen 
1967:715 med föreskrifter om tillämpningen av 21 kap FB har inte 
gjorts. 17) 

De väsentliga ändringar som har skett i 6 och 21 kap föräldrabalken 
och som har trätt i kraft 1 juli 1983 kan kortfattat beskrivas enligt 
följande: 

1. Allmän domstol skall se till att frågor om vårdnad och umgänge blir 
tillbörligt utredda ( 6 kap 18 §) 

2. Mål om vårdnad och umgänge kan förklaras vilande om samarbetssamtal 
inletts. ( 6 kap 19 §) 

3. Allmän domstol kan i samband med beslut om vårdnad eller umgänge 
fatta beslut om vitesföreläggande (6 kap 21 § FB) 

4. Hämtning får beslutas om verkställighet annars inte kan ske eller 
om hämtning är nödvändig för att undvika att barnet lider allvarlig 
skada (21 kap 3 § 2 st). Vid utövande av umgängesrätt får hämtning 
ske endast om barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med 
den umgängesberättigade och umgänge annars inte kan ske. (21 kap 
3 § 3 st). 

5. LR kan jämka vad som har bestämts om villkor eller tidpunkt för 
umgänge när det påkallas av förhållanden som inträtt efter allmän 
domstols dom eller beslut. (21 kap 4 § 3 st) 

6. Den ålder vid vilken man skall ta hänsyn till barnets vilja har 
sänkts från 15 till 12 år (eller motsvarande mognad)(21 kap 5 §) 18) 

Utgångspunkten för verkställigheten enl 6 kap 15 § föräldrabalken 
skall vara barnets behov av umgänge med en förälder som inte är vård-
nadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära. Man 
har beklagligtvis inte lagstiftat om några sanktioner för den umgänges-
berättigade som vägrar träffa barnet, lovar att komma men uteblir 
eller som använder tiden tillsammans med barnet att förtala och tra
kassera vårdnadshavåren. 

Detta samt sänkningen av åldersgränsen för att barnets vilja skall 
vara utslagsgivande är enligt min uppfattning den väsentligaste ändring 
en av 21 kap FB. 

16) 
17) 
18) 

LU 1982/83:4 sid 5 
SFS 1983:489 
SFS 1983:485 
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Diskussion om verkställighet ~ allmänt 

Verkställighetsreglerna fanns tidigare i exekutionsrätten. Bakom 

rättsreglerna låg idéer om äganderätten till barnet. 

Den s k status quo-principen medverkar till att detta förhållande 

består. Förutom principen att allmän domstols dom skall åtlydas 

finns också principen att barn inte skall flyttas i onödan. Den 

s k status qup-principen medverkar till att detta förhållande 

består. Förutom principen att allmän domstols dom skall åtlydas 

är också principen att barn inte skall flyttas i onödan - som 

ofta ligger till grund för allmän domstols dom - någon form av 

besittningskydd till barnet. 

Som jag påpekat ovan är barnet ett objekt. Sett ur barnets syn

vinkel är även i dessa fall osäkerheten om vad som skall hända 

en stor påfrestning för barnet. I komplicerade fall förekommer 

det att processen tar lång tid (Se RR 83-1983) om man räknar alla 

frågor om verkställighet som en process. Under tiden påverkas bar

net av osäkerheten när vuxna inte kan lämna besked om hur barnets 

förhållanden skall bli i framtiden. Barnet har redan varit utsatt 

för separation från en vuxen eller flera, och en långdragen rätts

lig process hindrar och kan skada personlighetsutvecklingen. 

En allmän domstols dom som inte kan verkställas är meningslös. Om 

verkställighet inte kan ske/ p g a att kontakten ;t ex varit bru

ten under en lång tid eller barnet uttalar en klar rädsla eller 

motvilja mot den som begär verkställigheten kan man fråga sig, om 

den allmänna domstolen borde tagit hänsyn till dessa förhållanden. 

I annat fall torde det vara enbart föräldrarnas rättigheter som 

tillgodoses. Sker verkställighet mot barnets vilja kan det före

ligga sådana risker som avses i 21 kap 5 § FB, som kanske kan 

elimineras med omfattande terapeutiska åtgärder. (Se t ex KRJ 

1292-1979). 
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Ulla Jacobsson föreslog1^ att i lagtexten skulle tas in vilka tider 

barn och förälder (frånvarande förälder) skulle umgås med varandra. 

Befrielse från skyldigheten att umgås kunde meddelas av domstol -

efter ansökan av barnet eller särboende förälder - tidigast tre 

månader efter att beslut eller dom i vårdnadsfrågan vunnit laga 

kraft. Hon ansåg, att om man införde en "normal umgängesrätt" 

skulle denna bl a fylla funktionen att ©srdast tvistiga fall behövde 

behandlas i domstolen, och att bestämmelsen skulle ha en större 

tyngd än om motsvarande beslut enbart fastställdes av domstolen. 

Hon ansåg också att den föreslagna ordningen skulle kunna vara ett 

tryck på föräldrarna att samarbeta, då domstolen på förslag av 
2 ) 

den särboende föräldern skulle ompröva vårdnadsfrågan. 

Av förslaget framgår att den särboende föräldern skulle vara skyldig 

att umgås med barnet på angivna tider, och att endast domstol skulle 

vara behörig att befria föräldern från denna skyldighet. Jag anser 

att tanken är riktig - det finns många exempel på att umgänget mellan 

barn och förälder inte fungerar därför att föräldern inte är intresse

rad. I samma mån som domstol kan utdöma vite för att vårdnadshavare 

inte medverkat till att barnet träffar den särboende, borde man 

kunna besluta om och utdöma vite ohi den särboende föräldern vägrar 

träffa barnet. 

Förslaget om en fastställd umgängesrätt för alla anser jag däremot 

för generellt. Det sammanhänger emellertid med förslaget om att barn

ets rätt skall ställas i centrum, vilket numera är genomfört (1 juli 

1983) och intaget i 21 kap FB. Umgänge skall ske med utgångspunkt 

från vad som är bäst för barnet. Med den utgångspunkten faller det sig 

naturligt att umgänge i varje enskilt fall utdöms med utgångspunkt 

från det enskilda barnet, och i sådant fall är en generell regel inte 

till barnets bästa. 

Förslaget om att en särboende förälder skall ha möjlighet att få vård

nadsfrågan omprövad (underförstått att det skall ske om umgänget 

inte fungerar) behandlades av utredningen om barnets rätt. Någon 

sådan grund för överföring av vårdnaden har emellertid inte kommen

terats i propositionen. 

1) Jacobsson, Ulla: Ett barns rättigheter s 139 
2) a a s 149 f 
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I verkställighetsprocessen ligger inte enbart konflikten mellan 

föräldrarna, utan också en konflikt mellan två bestämmelser i lag

stiftningen. Enligt 6 kap FB är det vårdnadshavaren som har att 

se till att barnet inte råkar ut för något negativt - vårdnads

havaren skall tillgodose barnets behov av t ex trygghet. 21 kap 

FB utgår från att allmän domstols dom skall gälla (utom i undan

tagsfall) . Om vårdnadshavaren blir övertygad om eller allvarligt 

befarar att barnet far illa när det besöker den umgängesberätti-

gade, är det vårdnadshavarens sak att se till att barnet skyddas. 

A andra sidan måste då vårdnadshavaren styrka - när den andra 

parten begär verkställighet - att förhållandena verkligen är så

dana att man med hänsyn till barnets bästa och behov i egenskap 

av vårdnadshavare inte kan låta barnet träffa den umgängesberätti-

gade. Det kan vara svårt för vårdnadshavaren (eller, självfallet, 

den som har hand om barnet) att övertyga länsrätten om att för

hållandena försämrats så att barnet inte längre har glädje av um

gänget, eller att barnet inte kan återvända hem efter ett umgänges

tillfälle. Sådana fall som diskuterats i pressen är t ex där en far 

misstänks för incestuosa handlingar eller där en mor flyttat samman 

med en grav missbrukare med en mycket olämplig miljö för barnen. 

Den som har hand om barnet har kravet att skydda det samtidigt som 

den mycket starka principen om verkställande äv \domen råder. 

Den långdragna handläggningen i verkställighetsmål kan i sig också 

vara ett hinder för verkställigheten. Av flera rättsfall framgår 

att domstolen avslagit en framställning om ytterligare läkarunder

sökningar eller andra utredningar och i stället påpekat ovanstå

ende princip med motivering att ytterligare utredningar inte är nöd' 

vändiga. Om den allmänna domstolens dom är ganska aktuell i tiden 

är det möjligt att så är fallet. I andra fall kan det vara befogat 

med en utredning, i synnerhet om barnet inte har träffat den um

gänge sber ätt igade på lång tid och saknar motivation för ett samman

träffande. Den som önskar umgänge med barnet eller överflyttning 

av barnet till sig för att utöva vården om det, har också möjlighet 

att, om verkställighet inte går att genomföra, förlänga processen 

genom att begära utdömande av vite eller handräckning. I det senare 

förfarandet kommer ytterligare en instans som har att avgöra om 

verkställigheten går att genomföra: polisen skall enligt sina in

struktioner meddela domstolen om det t ex på grund av barnets sjuk

dom eller annat hinder inte går att genomföra beslutet. 
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Barnets vilja skall, om barnet är under 12 år (tidigare under 15) 

vägas in i den samlade bedömningen om verkställighet skall ske. Om 

ett barn motsätter sig att umgås med den frånvarande föräldern och 

ger ett klart uttryck för det, är det enligt min uppfattning ett 

oerhört ingrepp i barnets integritet att tvångsvis flytta det till 

en person som barnet ev inte känner, inte tycker om eller har en 

uttalad rädsla för. 

I bedömningen bör i fortsättningen barnets egen uppfattning ha 

större betydelse än den har i dag. Även i verkställighetsmålen 

måste det vara störande för barnet att man frågor efter barnets 

uppfattning, men sedan enligt barnets sätt att se inte tar hänsyn 

till den. Även i dessa fall behöver barnet en person, som enbart 

har barnets behov - inte föräldrarnas - aktuellt, och som kan 

förklara för barnet, om man ändå inte kan fatta beslut i den rikt

ning som barnet har önskat. 

Diskussion om verkställighet - konsekvenserna för barnet 

De åtgärder som man anser riktar sig mot den som har hand om bar

net - vitesföreläggande och hämtning, anses vara tillkomna för 

att man skall se till att allmän domstols dom skall verkställas. 

Hämtningen är enligt min uppfattning en kvarleva från den tid då 

barn i ännu större utsträckning än idag behandlades som ett före

mål som kunde hämtas genom utmätningsmannens och överexekutorns 

försorg. 

Vitet utgör en ekonomisk sanktion som riktas mot den som har 

hand om barnet och är avsett att få denna att lämna ut barnet 

till någon annan. Som har framgått av vad jag tidigare har sagt, 

är barnen medvetna om - från ganska tidig ålder - att föräldern 

måste betala pengar för att barnet kanske absolut inte vill 

träffa eller flytta till den frånvarande föräldern. Detta kan 

av barnet uppfattas dels som att barnet är en vara - pengar för 

att slippa ge bort mig - eller skuldbelasta barnet: föräldern 

måste betala för att barnet skall slippa träffa den andra. Om 

något bäddar detta för relationsproblem i familjen. Föräldern 

anser att det gör för stora uppoffringar för barnet, vilket kan 

följa med upp i tonåren i en inte bearbetad familjesituation: jag 

betalade så mycket i vite när du var liten - skall du verkligen 
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flytta hemifrån redan? Som framgår av ett rättsfall kan också bar

net tycka att det är besvärligt att tvingas träffa den andra för

äldern under hot om att vite annars skall utgå. 

Handräckningen omges av säkerhetsåtgärder i och med att det finns 

föreskrifter om vilka som skall vara med vid en hämtning och hur 

den skall stoppas. Det har talats om polisens roll i detta som 

en extra skrämselfaktor för barnen. I polisens föreskrifter fram

går att polisen skall vara civilklädd och använda inte märkta bilar. 

Enligt min uppfattning är det inte det faktum att polis är inblandad 

som är skrämmande för barnet - det är mer vuxna som anser att poli

sens inblandning är negativ. För barnet är det utevaron av skydd 

från den hemmavarande föräldern som är traumatisk. Åtminstone det 

lilla barnet, som inte förstår sammanhanget, måste uppleva det som 

en enorm skräck att uppleva att föräldern överger det och inte kan 

se till att barnet får vara där det betraktar som hemma. En negativt 

inställd förälder - vilket det ju måste vara i dessa fall - måste 

också ha svårt att bortse från sig själv och sina egna behov om 

man utsätter sitt barn för hämtning, i synnerhet om denna gäller 

en umgängesrätt. 

Det är möjligt att man tänkt på detta i den nya lydelsen av 21 kap 

3 § FB,av vilken framgår att hämtning genom polismyndighets för

sorg endast får ske i vårdnadsfråga och vid överlämnande av barn 

om verkställighet annars inte kan ske eller om hämtning är nöd

vändig för att undvika att barnet lider allvarlig skada. Vid um

gänge får hämtning bara ske om verkställighet annars inte kan ske 

och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern. 

Eftersom bestämmelsen är så ny, saknas idag prejudicerade rättsfall. 

En annan aspekt är hur en umgängesberättigad vörälder, eller en 

förälder som tillerkänts vårdnaden mot barnets vilja, kan utöva 

umgänget eller vården efter att barnet förts till föräldern med 

hjälp av polis och ett uppbåd av andra människor. Handräckning har 

hittills huvudsakligen berört barn i lägre åldrar, upp till 12-13 

år, och åldern kommer förmodligen att sänkas nu sedan man satt 

gränsen för tillgodoseende av barnets vilja till 12 år i verk

ställighetsmålen. Föräldern måste vara medveten om att barnet i 

de flesta fall inte vill träffa föräldern för att inte de sårade 

känslorna för att ha blivit avvisad av barnet skall gå ut över 

barnet i ett senare stadium. 
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Det finns självfallet ärenden, där barnet har längtat efter den 

frånvarande föräldern och inte vågat eller kunnat tala om det för 

vårdnadshavaren. Oftast måste emellertid barn medvetet eller omed-

vetet ta parti för den förälder som barnet bor hos: det är den 

föräldern som barnet är beroende av och måste ha ett gott förhåll

ande till i normalfallet. 

I denna konflikt som i andra där föräldrarna står emot varandra 

är det barnens integritet som skadas av de vuxnas konflikt. I 

rfs RR 83-1983 har alla förutsättningar för ett normalt liv, med 

umgänge med båda föräldrarna, för länge sedan eliminerats. Oavsett 

hur barnen har fått sin inställning till den umgängesberättigade 

är det ett klart ingrepp mot deras integritet att försöka tvångs

vis få barnen att umgås med föräldrarna på ett naturligt sätt. 

Som jag ser det är det idag omöjligt att lösa frågan om hur man 

skall kunna få föräldrar - förhoppningsvis vuxna och mogna - att 

inte låta sina konflikter gå ut över barnen. Jag är medveten om 

att det kan finnas fall, där umgänge hindras därför att vårdnads

havaren är helt övertygad om att ett umgänge med den andra för

äldern är destruktivt för barnen. Det kan gälla umgängesberättigade 

med uttalade missbruksproblem, psykisk sjukdom eller vanföreställ

ningar, eller en förälder som tidigare har misshandlat barnet 

eller där barnet varit vittne till misshandel. I sådana fall är 

det att hoppas, att allmän domstol i sitt beslut om vårdnad och 

umgänge uppmärksammar vilken fara för barnets psykiska hälsa det 

kan vara att tvingas umgås med en person som man enbart hyser rädsla 

för. Den nya formuleringen om umgänge i 6 kap 15 § FB, att barnets 

behov av umgänge skall vara utslagsgivande (tidigare förälderns 

rätt att umgås med barnet) kan möjligen innebära att barnets ökydd 

beaktas i större utsträckning. 

I förarbeten och vid lagstiftningen har man ansett tvångsmedlen 

riktade mot föräldrar för att få dessa att fullgöra allmän domstols 

dom. Jag hävdar, att de iställét till sina verkningar riktas mot 

barnen och ytterligare försvårar deras situation. 



93 

UTREDNING 

Syfte 

En socialnämnd har skyldighet att verkställa utredningar 

rörande enskilda enligt 50 § SoL (tidigare utredningskyldig

het betr barn reglerades i 14 § BvL). Nämndens utredningsskyl

dighet omfattar också utredningar efter begäran från domstolar, 

åklagarmyndigheter och andra offentliga institutioner. 

Utredningen utförs som regel av en tjänsteman, som genom sin 

anställning har den direkta skyldigheten att verkställa ut

redningar. Som regel är tjänstemannen socialsekreterare och 

anställd av socialnämnden. I anställningen ingår som regel 

en mängd olika arbetsuppgifter, som det åligger tjänstemannen 

att prioritera emellan. 

Sedan slutet av 1960-talet har många socialförvaltningar arbe

tat efter en familjevårdsprincip, vilken innebär att en familj 

skall kunna vända sig till en enda tjänsteman för att få alla 

sina ärenden enl SoL behandlade (tidigare BvL, NvL, ShjL). 

Detta har medfört att i vissa fall utredningar rörande barn 

har kommit i kläm. Att så skett kan förklaras dels med den ar

betsbörda som tjänstemännen som regel har, dels med det psyko

logiska motstånd man har som vuxen och kanske förälder att göra 

utredningar, som kan utmynna i att ett barn måste omhändertas 

och flyttas från föräldrarna. 

Utredningar kan emellertid också göras av andra personer 

efter särskilt uppdrag av socialnämnden. Sådana uppdrag kan 

t ex i ärenden om barn ges till en annan person som har kontakt 

med barnet och föräldrarna - t ex kurator på barnavårdscentralen, 

skolkurator eller någon annan som kan göra utredningen. Förde

len är att familjen inte behöver möta en ny person i utrednins-

situationen. 

En positiv åtgärd för att göra utredningen lättare är att två 

personer samarbetar omkring den. Man har fördelen av kontinuitet 

en av personerna kan alltid finnas till hands för familjen -

och man har en person att diskutera utredningen med och att komma 

fram till ett förslag tillsammans med. Det är också möjligt 

att familjen får en mer positiv syn på utredarna och utred

ningen, om man får känslan av att det är viktigt att utredarna 

gemensamt kommer fram till ett resultat och att inte endast 
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en person "bestämmer" innehållet i utredningen. Under senare 

år har tjänstemännen mer allmänt börjat arbeta i mindre grupper 

och får på så sätt synpunkter från olika personer inom social

förvaltningen. 

Den offentligrättsliga utredningsplikt som nämnden har överförs 

som en arbetsrättslig skyldighet till tjänstemannen. Denne före

träder nämnden inför klienten under utredningstiden. 

JO har vid flera tillfällen uttalat, att anmälningar rörande 

barns förhållanden alltid skall undersökas snarast möjligt (se 

t ex JO:s ämbetsberättelse 1978/79 s 120 ff, s 149) och utredas, 

oavsett om "stödåtgärder" sätts in. Som tidigare nämnts har social

styrelsen i sina "Råd och anvisningar""^ särskilt påpekat att 

"även anonyma anmälningar bör föranleda nämnden att göra samma 
överväganden som beträffande andra anmälningar i fråga om huru
vida utredning kan anses påkallad." 

Nämnden har alltså en ovillkorlig skyldighet att utreda om man 

kan misstänka t ex att ett barn far illa. Termen "utredning" kan 

användas om all den verksamhet, som syftar till att göra det möj-
2 ) 

ligt för nämnden att avgöra ärendet. Syftet med en utredning är 

att få underlag för ett beslut. I vissa fall måste en undersökning 

ske, om skäl finns att påbörja eller fortsätta en utredning. 

I 14 § andra stycket barnavårdslagen angavs utredningens syfte: 

"Utredningen skall åsyfta att allsidigt klarlägga de omständig
heter, som äro av betydelse för ärendets bedömning. Den skall 
genomföras så skyndsamt som förhållandena betingar och bedrivas 
på ett sådant sätt att obehag, olägenhet eller kostnad icke i 
onödan vållas någon." 

Någon direkt motsvarighet till bestämmelsen finns inte i social

tjänstlagen, då man vid lagens tillkomst ansåg det självklart 

att utredningen skulle bedrivas i enlighet med bestämmelserna i 

regeringsformen 1 kap 9 § och förvaltningslagen.^ 

Utredningen skall klargöra förhållandena i det ärende som är an-

hängiggjort. I ett ärende rörande en tonårig flickas förhållanden 

anförde JO: 

"För min del vill jag till en början framhålla att det ofta 
kan vara mycket svårt för vederbörande nämnd att avgöra vilka 
åtgärder som kan vara påkallade när det gäller tonårsflickor 
som har kommit i konflikt med sina familjer. För den som hand
lägger sådana ärenden är det angeläget att komma fram till bl a 

1) RoA 1969:6 s 26 
2) Prop 1960:10 
3) SoL §§ 50, 51, 53, 54 
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om flickans beteende ingår som ett led i en normal frigörelse
process i puberteten eller om det vittnar om konflikter av 
svårare slag. 
Detta kräver uppenbarligen allsidig utredning. I fall när 
det är aktuellt att fatta beslut om omhändertagande för sam-
hällsvård är det naturligtvis särskilt viktigt att utrednings
kravet inte eftersätts.11 (JO 294-1979) 

En viktig fråga är för vem eller vilka mottagare utredningen 

skrivs. Om en anmälan sker rörande ett barn som befaras fara 

illa, skall en utredning göras. Denna skall läsas och förstås 

av barnet, om det är över 15 år, föräldrarna, socialnämndens 

ledamöter, offentliga biträden, av länsrätten, och i förläng

ningen ev kammarrättens och regeringsrättens ledamöter. I vissa 

fall skall utredningen också ligga till grund för behandling 

t ex på barnpsykiatrisk klinik. Utredningen måste då vara skriven 

så att den kan användas också för det ändamålet. En förutsättning 

för att utredningen skall vara användbar både som en korrekt be

skrivning av rådande förhållanden, som ett underlag för ett be

slut och som grund för en behandling är att alla de som skall 

ta del av utredningen förstår vad som står i den. Utredningen som 

alltså skall motsvara vissa juridiska krav kan bli svårförståelig, 

i synnerhet för föräldrar och barn som skall ta del av utredningen 

och yttra sig över den. Om parterna har en bristande språkförstå

else är det en ytterligare komplikation. Att man använder kansli

språk medför sällan större klarhet 

Socialarbetarens språk lånar termer från många andra yrkesområden. 

I en undersökning som gjorts av två elever vid socialhögskolan 

i Östersund visades, att flertalet socialassistenter (numera 

socialsekreterare), 13 av 15, påverkats mycket i sina formuleringar 

i utredningar av vetskapen att utredningarna skulle läsas av ju

rister. Någon ansåg att "man är tvungen att ge utredningen ett 

objektivt skimmer som inte alltid överensstämmer med verkligheten." 

Man kände också krav på en utförlig bevisning, men ansåg att långa 

och svårlästa utredningar resulterade i ett "felvänt" rättssäker

hetsintresse. ̂  

Utredningen måste vara av en viss kvalitet, och innehålla väl 

underbyggda påståenden och slutsatser för att kunna ligga till 

grund för ett beslut i nämnden eller i en förvaltningsdomstol. Den 

måste skrivas på ett sådant sätt att det klart framgår för förvalt

ningsdomstolarna vari barnets problem eller problemet med barnet 

bottnar. Samtidigt måste utredningen vara sådan att socialarbetaren 

4) Lestander I - Lundin M: Juridisk problemlösning inom social
vården. Stencil. Högskolan i Östersund 1979. 
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arbetaren kan fortsätta med behandlingsinsatser i familjen även 

om barnet placeras för vård utom hemmet. 

Socialarbetaren har tre roller: som utredare, som behandlare och 

som "åklagare" i förvaltningsdomstolarna. Detta medför självfallet 

svårigheter vid utformningen av utredningarna. 

Utredningsskyldighet 

Socialnämnden är skyldig att utreda (50 § SoL) efter att uppgifer 

om behov av utredning har kommit in till nämnden. Då nämnden skall 

göra utredningar i vårdnadsmål (numera med stöd av 6 kap 18 § 2 st 

FB) anhängiggörs frågan hos nämnden genom en begäran om yttrande 

från allmän domstol. 

SN:s skyldighet att utreda gäller i alla de olika slag av ärenden 

som kan förekomma inom socialtjänsten. Skyldigheten avser således 

inte enbart ärenden enligt SoL/LVU utan också andra ärenden som 

nämnden har att ta befattning med, t ex enligt föräldrabalken. En 

begäran från domstol om yttrande i ett vårdnadsärende kan initi

era också en utredning som ligger till grund för att åtgärder skall 

vidtas från nämndens sida.^ 

Den vanligaste typen av anmälningar rörande barn som far illa kom

mer genom myndigheter - polis, skola, daghem eller barnavårdscen

tral. Anmälningar från privatpersoner är inte7 lika vanliga, och 

ofta anonyma. Om anmälaren uppger sitt namn, ber han vanligen att 

hans namn inte skall lämnas ut (sekretesskydd) till den anmälde. 

Bland de anmälare som lämnar sitt namn finns föräldrar som inte 

är vårdnadshavare, äldre släktingar som bor långt borta och sjuk

vårdspersonal som inte är anställd i offentlig tjänst. Det före

kommer troligen mycket sällan att barn anmäler att andra barn far 

illa, men det förekommer att barn genom att be att få flytta hemi

från "anmäler" sin egen situation (se härom i tidigare avsnitt). 

Troligen fäster SN störst vikt vid de anmälningar som kommer från 

myndigheter och befattningshavare hos dessa, och därefter de an

mälningar som lämnas av namngivna personer. Det ligger i sakens 

natur att anonyma anmälningar kan misstänkas ha skett av misstag, 

av illvilja och i trakasseringssyfte, men nämnden har likväl skyl

dighet att göra en utredning. 

Anmälan får inte avvisas med hänvisning till anmälarens anonymitet. 

5) Motsvarande bestämmelser fanns i 14 § B vL. Där fanns emellertid 
inga bestämmelser om frivillig medverkan från den enskilde i 
samband med utredningen. 
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Det kan visserligen vara svårt att få till stånd en korrekt ut

redning om den första uppgiftslämnaren, anmälaren, inte kan stå 

för uppgifterna, men utredningsskyldigheten kvarstår. Rädsla för 

att anmälningarna kan ha skett av illvilja eller att de sker som 

ett led i en tvist mellan olika parter kan medföra, att utredningen 

försenas eller inte verkställs. 

I ett mål rörande omhändertagande framkom, att ett flertal 
anonyma anmälningar gjorts rörande ett barns förhållande. 
Någon utredning skedde inte förrän en anmälan kom från 
distriktssköterskan. (KRSU 1980-1979) 

I ett mål som slutligen avgjordes av regeringsrätten skrev läns

rätten i sin dom: 

Vid anmälan om skadlig behandling av barn är sociala central
nämnden skyldig att omedelbart ingripa och verkställa de ut
redningar och vidta de åtgärder som kan befinnas nödvändiga 
för att skydda barnets kroppsliga och själsliga hälsa. Sociala 
centralnämnden har därför haft fullt fog för åtgärden att ta 
upp ärendet till den behandling som nu skett. Den utredning 
som förelåg då underställda beslutet fattades, tyder emller-
tid på att den gjorda anmälan i vissa delar varit överdriven 
och måhända varit avgiven av andra bevekelsegrunder än barnets 
bästa. Denna uppfattning bestyrkes också vid den muntliga för
handlingen inför länsrätten." (RR 2005-1979) (Understrykningarna 
gjorda av förf.) 

I ett mål hade anmälan rörande befarad vanvård av barnet skett 
från barnets far. Han gjorde inom loppet av två månader fyra 
anmälningar, vilka alla vid diskussion med barnet mor baga
telliserades av henne. Därefter kom anmälnigar från hyresvärden, 
fmiljedaghemsassistenten och polisen. Elva månader efter faderns 
första anmälan omhändertogs barnet för utredning. (KRS 5984-1976) 

Barnet, f 1970, hade redan 1971 varit omhändertagen två gånger. 

1973 var familjen aktuell hos de social myndigheterna. Socialför

valtningen hade inte tagit hänsyn till de första anmälningarna från 

barnets far, troligen med anledning av att han vid anmälningstill

fällena varit något påverkad. Det är mer anmärkningsvärt att någon 

utredning inte påbörjades ens sedan familjehemsassistenten hade 

gjort anmälan angående barnets förhållanden. 

Oavsett vem som har anmält och hur anmälan har skett, och oavsett 

andra myndigheters åtgärder för att förbättra barnets situation 

har nämnden skyldighet att åtminstone undersöka om en åtgärd från 

nämndens sida kan vara nödvändig. En preliminär undersökning av 

öm en materiell utredning skall ske kan vara summarisk. Den preli

minära undersökningen är nödvändig, därför att SN för det första 

måste veta så mycket om ärendet att den kan bedöma om en utredning 

kommer att motivera någon åtgärd från nämndens sida, och för det 

andra måste SN veta om den/dem som fallet angår motsätter sig ut

redningen. 
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Om så är fallet, måste SN för det tredje ha sådana uppgifter 

att man kan befara att barnet far illa, eftersom det enbart 

är i sådana fall utredning skall ske mot den enskildes - i 

detta fall vårdnadshavarens - vilja. 

En avvägning måste alltid ske mellan bämetö behov av skydd och 

föräldrarnas intresse av att vårda sitt barn och bestämma om 

dess förhållanden. Svårigheterna i detta kan göra att den svag

are parten, barnet, kan fara mycket illa. (Se JO 1978/1979 s 144) 

I ett annat ärende hade flera anmälningar rörande barnen kommit 

in. SN hade beslutat om familjebehandling som inte hade gått att 

genomföra. Föräldrarna hade under hela tiden missbrukat alkohol. 

Någon utredning kom inte till stånd. (Se JO 95-1980). 

I förarbeten till socialtjänstlagen betonas, att någon utredning 

inte skall inledas om man från början kan se att den inte leder 

till någon åtgärd. Någon utredning om en vuxen mot dennes vilja 

skall inte ske. Barns intressen skall dock alltid tillgodoses. 

Därför skall en utredning ske oavsett den enskildes önskemål, om 
6 ) 7 i 

det kan befaras att ett barn far illa. 

Efter att den preliminära undersökningen skett, har nämnden att 

ta ställning till om ärendet måste utredas ytterligare, om det 
8 ) 

skall avskrivas utan åtgärd eller om det skall avvisas. I de 

allra flesta fall fordras dock ett avgörande i sak av nämnden. 

6) Prop 1979/80:1 s SoU 1979/80:44 s 

7) Konstruktionen av lagen har - medvetet eller omedvetet från 
lagstiftarens sida - likheter med best i lagen (1954:579) om 
nykterhetsvård. Enligt dessa skulle man först utreda om någon 
använt alkoholhaltiga drycker till skada för sig eller annan, 
då sådana omständigheter kommit till nämndens kännedom att man 
kunde befara det. Därefter skulle nämnden låta verkställa under
sökning (1 och 12 §§ NvL) 

8) Ärendet skall avvisas om det t ex ligger utanför nämndens kom
petensområde. Begäran om verkställighet av vårdnadsbeslut el
ler ansökan om överföring av vårdnad, ställd till nämnden, kan 
tas som exempel. SN kan emellertid ge anvisning till rätt myndig
het . 
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Metoder vid utredning 

Barnavårdslagen lämnade anvisningar om hur en barnavårdsutred

ning skulle gå till och vilka rättigheter och skyldigheter nämn

den och den enskilde hade i samband med utredningsförfarandet. 

Det fanns regler för när en utredning skulle ske (14 § BvL) dess 

syfte, och hur informationen skulle dokumenteras. I 15 § angavs 

vilka som skulle höras under utredningen, 16 § lämnade möjlighet 

att inhämta sakkunnigutlåtande betr barnet, och i 17 och 18 §§ 

medgavs nämnden möjlighet att föreskriva vite om en person inte 

kom på kallelse och att anlita polis vid behov för att genomföra 

ett hembesök. De sistnämnda bestämmelserna var troligen under 

1970-talet obsoleta. 

SoL innehåller inga motsvarande bestämmelser om utredningsför

farandet. I förarbetena hänvisas till RF:s bestämmelser om opar

tiskhet och man anser det självklart att sådana regler skall 

gälla vid utredningsförfarandet hos socialnämnden. 

En motsvarighet till bestämmelserna om dokumentation finns i 

dag i 51 § SoL: 

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för 
ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 

Av 53 § SoL framgår också, att i alla ärenden enligt SoL förvalt

ningslagens bestämmelser skall tillämpas i fråga om ombud och 

biträde, vägledning, tolk och remissförfarande. 

Med ärenden inom socialtjänsten avses också sådana utredningar, 

som skall ligga till grund för yttranden - således också vårdnads

utredningar. 

Tidigare utvecklade de flesta nämnder en praxis i sitt arbete med 

vårdnadsutredningar, vilken anpassades direkt till det som man 

trodde sig uppfatta att domstolarna ville veta. 

En utredning som kan ge domstol ett slutgiltigt svar på vad som 

är bäst för ett barn kan sällan lämnas. Objektivitetskravet är 

svårt att tillgodose - information kan selekteras. Subjektiva in

tryck är svåra att redovisa, men påverkar utredningen. Det är ut

redarens, nämndledamöternas och domstolarnas ansvar att sålla bort 

den information som saknar ett objektivt underlag. Uppgifter som 

inte har relevans i det enskilda fallet skall inte tas med. 

I målet RR 455-1978/JO 371-1979 fanns visst fog för moderns om
bud att ifrågasätta utredningens objektivitet, då utredaren tagit 
med moderns examenskatalog och andra uppgifter om hennes förhåll
anden betr t ex arbetsvårdande åtgärder. 
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I barnavårdsärenden har nämnden att uppträda till skydd för 

den underlägsna parten, barnet. Det gäller alltså inte ett 

tvistemål mellan två likvärdiga parter, och det är därför 

dubbelt så viktigt att barnets rätt inte förbises. Barnet 

har rätt till en utredning om sina - befarat dåliga - för

hållanden . 

JO har i ett ärende hänvisat till ett tidigare avgörande, 

350-1973. 

"Man har i detta hänseende anfört att i det sociala 
vård- och behandlingsarbetet det kan vara förenat med 
svårigheter att dra direkta gränser mellan utrednings
arbete och de hjälpåtgärder i form av vård och stöd som 
vidtas. Utredningsarbetet får i dessa ärenden i stället 
ses som en fas i behandlingsarbetet även om informations-
insamlandet under viss tid kan vara mer dominerande än 
under andra tider. 

Maja Almqvist har i sin bok Introduktion till socialvårds
metodik delat upp arbetsprocessen i följande moment. 
Ett problem blir känt - man samlar fakta om det - man 
analyserar och bedömer dessa fakta - man planerar åt
gärder eller behandling - man genomför denna behandling -
man granskar resultatet. 
Samtidigt stryker hon under att det vid det praktiska 
handlandet inte går att hålla isär de olika stegen strikt 
och att man inte ens bör göra det. Huvuduppgift-en är inte 
att studera ett problem och dess uppkomst för att finna 
objektiv och generell kunskap om det utan att åstadkomma 
en förändring med problemet och att göra detta genom att 
stimulera klienten till självverksamhet. Det gäller att 
påverka klienten. Uppenbart är under alla förhållanden 
att utredningsarbetet och behandlingsarbetet ofta måste 
gå i och ur vartannat. Av vikt måste det då vara att 
hålla fast att man inte får skjuta en utredning framför 
sig därför att man möter akuta behov av råd och stöd. Ut
redningsarbetet bör hela tiden få sin beskärda del av ar
betsinsatsen." (JO 1786-1975) 

En utredning utan behandlingsinsatser är otänkbar, men social

arbetaren måste vara medveten om sina olika roller som utredare 

och behandlare, och endast lämna den behandling under utred

ningar som är möjlig med föräldrars och barns medgivande. En 

utredning kan också ha effekter på förhållandet mellan makar, 

och göra dessa uppmärksamma på de förhållanden som faktiskt 

råder inom familjen. I sådana fall kan utredningen ha en tera

peutisk effekt i sig, utan att en medveten behandlingsinsats 

görs. 

I ett barnavårdsmål framgår av domskälen att maken vid 
förhandlingen framhöll att han inte haft kännedom om 
hustruns psykiska besvär förrän han fick del av distrikts
nämndens utredning. Makarna hade nu talat med varandra och 
han var beredd att helt ändra familjens livssituation. 
(KRG 5936-1979) 
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Här hade uppenbarligen den verkställda utredningen bidragit 

till att ett par makar eller åtminstone fadern hade insett 

det allvarliga i situationen. Det är ändå lite märkligt att 

fadern inte tidigare hade insett faran i barnets situation. 

(LR fastställde omhändertagandebeslut, ej ändring i KR). 

En viktig effekt av utredningsförfarandet är också, att ut

redaren och den som mer eller mindre tvångsvis utsatts för 

en utredning, får en mer eller mindre positiv relation till 

varandra. Om utredaren har tillräcklig kompetens, kan han i 

många fall på ett positivt sätt förklara varför utredningen 

kommit till stånd, vad den har eller kan ha för konsekvenser 

och vilken roll föräldrarna själva spelar i den. Detta kan 

medföra att förutsättningarna för en behandlingsinsats kan 

bli positiva. I många fall, i synnerhet när barn omhändertas, 

kan det ändå vara ett för stort ingrepp i familjen för att 

någon positiv relation skall kunna uppstå. 

Barnavårdslagen angav ändamåls- och lämplighetskrav och inne

höll bestämmelse om skriftlig dokumentation. Utredningen skulle 

bedrivas objektivt, taktfullt och på ett sådant sätt att de 

berörda personerna skulle få sina önskemål om utredningens 

innehåll i möjligaste mån beaktade. De skulle inte heller 
9) 

i onödan åsamkas kostnader eller olägenheter av utredningen. 

Barnavårdskommittén behandlade frågan om hur utredningar 

skulle bedrivas: 

Ett första krav på all utredning är att den bedrives objektivt. 
En benägenhet kan, enligt vad erfarenheten visat, lätt göra 
sig gällande hos den som bedriver utredning att framförallt 
lägga vikt vid sådant, som stöder antagandet att viss gärning 
betåtts, viss händelse inträffat etc - särskilt sedan den ut
redande själv börjat känna sig övertygad om att antagandet är 
välgrundat medan mindre beaktande ägnas åt omständigheter, som 
talar emot antagandets riktighet. 9) 

Objektiviteten innebär, att utredningen skall innehålla såväl 

positiva som negativa faktoret, som kan bidra till att ärendet 

avgörs.Svårigheten i att göra en utredning så att inte olägen

het vållas någon kan ligga i att man måste begränsa inhämtande 

av uppgifter. I mindre kommuner kan enbart det faktum att en 

barnavårdsutredning pågår och detta kommer till en utomståendes 

kännedom medföra olägenheter. Man skall därför begränsa inhämtandet 

av uppgifter till att omfatta endast dem eller den som kan för

väntas lämna relevanta upplysningar i utredningen. 
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Om detta sägs i prop följande: 

Det utredningsmaterial som erfordras för ett ärendes prövning 
kan framkomma på många olika vägar. Upplysningar kan exempel
vis erhållas från myndigheter och befattningshavare eller från 
nämndens egna medarbetare eller organisationer, med vilka nämn
den samarbetar. Muntliga uppgifter kan vidare inhämtas av den 
saken rör och hans anhöriga eller andra enskilda personer. Be
tydelsefullt material kan vidare tillföras ärendet genom hembe
sök och anlitande av sakkunskap av olika slag. Att alla sådana 
och andra upplysningskällor av värde skall utnyttjas så långt 
erfordras för att ärendet skall kunna avgöras, synes vara så 
självklart att någon uttrycklig föreskrift därom icke upptagits 
i departementsförslaget. 11) 

Departementschefen instämde: Utredningen skall inledas skyndsamt. 

Den bör inte vidtas om det redan från början står klart att nämn

den inte kan eller bör vidta några åtgärder. En redan inledd ut

redning bör avslutas när och om det står klart att någon åtgärd 
12 ) 

inte är påkallad i det enskilda fallet. I princip skulle detta 

gälla även då BvL gällde. (Se JO 775-1976). 

Utredningen skall ges den omfattning att den kan leda till ett 

sakligt korrekt beslut. I förarbetena till socialtjänstlagen 

har man inte ansett det behövligt att i lagtext ange vem nämnden 

under utredningen får höra. Uppgifter bör i första hand inhämtas 

av den som söker bistånd. Uppgifter från utomstående - enskild 

eller myndighet - bör i princip inte få inhämtas om inte sökanden 

själv medgett det. I de fall när det inte kan uteslutas att den 

enskilde är i behov av vård, oberoende av samtycke måste man göra 

undantag. Enskild måste alltså, utom i vissa undantagsfall, sam

tycka till utredningen. Socialutredningen ansåg det uppenbart, att 

nämnden inte kunde vara bunden av en enskilds samtycke för att 

genomföra en utredning då frågan gällde om ett barn måste få vård 
13) 

utan föräldrars samtycke. ' 

I sådana fall synes det klart att olika personer och myndigheter 

måste höras utan den enskildes samtycke. Nämnden måste då bedriva 

utredningen på ett sådant sätt att den kan ligga till grund för 

ett beslut om nödvändig vård. Nämnden måste också kunna bedriva 
14) 

utredning betr barn även om vård enligt LVU ännu inte är aktuell 

Någon motsvarande bestämmelse till 15 § BvL rörande hörande eller 

kallelse för förhör finns inte i SoL eller LVU. Föredragande stats

rådet instämde i socialutredningens uppfattning att någon motsvarig

het till reglerna om skyndsamt bedrivande av utredningen och att 

obehag eller olägenhet inte i onödan vållas den enskilde inte be

höver tas in i den nya lagstiftningen. 

11) Prop 1960:10 s 22 
12) Prop 1979/80:1 del A s 562 
13) Prop 1979/80:1 del A s 399 ff 
14) SoU 1979/80:44 s 28 
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De angivna kraven är principer som gäller all offentlig för

valtning. 

I 1 kap 9 § regeringsformen sägs att domstolar samt förvalt
ningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas 
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det 
är givet att denna grundläggande handlingsregel också gäller 
för de sociala myndigheternas verksamhet. 16) 

Utredningen hos socialnämnden kan ske på olika sätt, men till

vägagångssättet får inte vara beroende av på vilket sätt utred

ningen har initierats. Man får t ex inte avvisa en anonym an

mälan förrän det kan visas att anmälan varit obefogad och att 

ingen utredning behöver göras. Någon form av utredning måste 

alltid göras, men man kan däremot diskutera omfattningen av 

den. Den kan t ex bestå av ett samtal med barnavårdscentral 

eller skola, eller i ett akut skede inledas med ett hembesök, 

för att avvärja en fara för barnet. Barn och föräldrar skall i 

princip alltid underrättas om att en utredning skall påbörjas 

utom i de fall när det föreligger en akut fara för barnet. 

Nämnden kan i och för sig också bedöma att en utredning kan 

vara överflödig, t ex därför att man redan känner till ärendet. 

Vid insamling av utredningsmaterialet skall den eller de direkt 

berörda höras. I vilken mån ett barn skall höras då det gäller 

förhållanden i hemmet och barnets egna förhållanden måste be

dömas från fall till fall, beroende på barnets ålder och för

hållandena i övrigt. En utredare bör alltid träffa barnet en 

eller flera gånger för att verbalt eller på annat sätt bilda 

sig en uppfattning om barnets förhållanden. Ett samtal med 

barnet kan vara värdefullt även om det inte framkommit så mycket 

från utredningssynpunkt. Det kan vara lämpligt att utredaren 

talar såväl med hela familjen som med barnet enskilt. Genom 

den kännedom utredaren har om barnet och föräldrarna måste han 

kunna avgöra om föräldrarnas närvaro när han talar med barnet 

kan inverka på barnets möjligheter att svara. Det finns i SoL 

inga bestämmelser om att föräldrarna skall vara närvarande när 
1 7 \ i o \ 

man talar med barnet. Utredningen bör innefatta hembesök. 

15) Prop 1979/80:1 del A s 410 
16) aas 397 
17) I BvL fanns bestämmelsen att barn under 18 år skall höras i 

föräldrarnas närvaro, om det inte var till men för utredningen 
(20 §) 

18) RA 1969:6, Soc styr allmänna råd 1981:1, 1981:2 
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Det är nödvändigt att anpassa utredningen till vad som skall 

utredas. Den som utredningen avser befinner sig i en tvångs

situation, han kan inte förhindra utredningen och inte i större 

utsträckning disponera utredningsmaterialet. I sig kan utredningen 

anses utgöra ett hot mot den enskildes integritet. Utredningen 

skall alltså inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt 

med tanke på ändamålet med den. Innehållet i utredningen skall 

självfallet vara relevant. Utredningarna i barnavårdsärenden 

gjordes under många år efter "mall", ofta beroende på krav från 

andra myndigheter att blanketter skulle vara ifyllda. Sedan 

socialtjänstlagen tillkom, har utredningsmetodiken förändrats. 

Vid utredningen bör socialsekreteraren ta alla de kontakter som 

fordras för att få ärendet allsidigt belyst. Utredaren bör dock 

vara försiktig vid kontakten med främst enskilda personer. Enbart 

uppgiften om det förhållandet att en utredning pågår kan uppfattas 

som enligt av barnet och/eller föräldrarna. 

De myndigheter som haft kontakt med barnet, t ex barnavårdscen

tral, daghem, skola och sjukhus omfattas av sekretesslagstift

ning, och risken är därför ringa att uppgiften att en barnavårds

utredning pågår sprids. Eftersom ärendet ofta gäller att söka 

skydda barn som löper fara att utvecklas ogynnsamt eller löper 

risk för sin utveckling eller möjligen misshandlas, får det men 

föräldrarna anser sig uppleva vägas mot fördelarna för barnet 

av en utredning. 

I många fall då en nämnd blir uppmärksammad på att ett barn far 

illa har detta visats genom barnets beteende. Är barnet utsatt 

för vanvård eller misshandel brukar det vara så synligt att det 

ger skäl för utredning. Barnets förhållanden är föremålet för 

utredningen. 

Detta medför dock inte, att inte utredningen också måste ofatta 

andra familjemedlemmar. 

Det framgår av ett flertal ärenden hos JO och förvaltningsdom

stolarna att i de fall barn befaras fara illa utredningen till 

stor del behandlar föräldrarnas förmåga att sköta barnen och 

deras övriga förhållanden. Att detta är nödvändigt framgår av 

1 § LVU (tidigare 25 § BvL) andra st punkt 1, av vilket stad

gande framgår att vård skall beredas den unge om "brister i om

sorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet medför 

fara för hans hälsa eller utveckling.-" 

Om förhållandena är sådana, att barnet bedöms fara illa i hemmet, 

är det naturligt att föräldrarna kommer i en försvarsposition. 

Utredningen måste emellertid omfatta alla de förhållanden, som 

är relevanta för beslutsfattandet. 
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Utredningens innehall 

Innehållet i utredningen skall ge information om det problem som 

finns och kunna besvara en fråga. De utredningar som här huvud

sakligen är aktuella är dels utredningar i ärenden rörande barns 

vård, dels rörande barns vårdnad (och i vissa delar också um

gängesrätt) . I det första fallet behandlas barnets förhållanden 

i det hem där barnet vistas, huvudsakligen hos föräldrar/vård-

nadshavare och med utgångspunkt i det som har hänt i det hemmet 

utreds om det föreligger någon fara för barnet. I vårdnadsfrågan 

skall det utredas hos vilken av föräldrarna (i de flesta fall) 

barnet i fortsättningen skall vistas med hänsyn till vad som är 

bäst för barnet. I båda fallen utreds barnets förhållanden där 

det vistas. 

I utredningen om beredande av vård skall man också skildra barnets, 

beteende och vilka grunder det kan finnas för en placering. Om 

ett ingripande skall ske, skall nämnden i en vårdplan ange lämplig 

vård och behandling. Utredningen skall också innehålla förslag på 

insatser som kan ske omedelbart, om det är nödvändigt för barnet. 

En 14-årig pojke hade anhängiggjort ett ärende. Han uppgav 
att modern missbrukade tabletter, och fick stöd i detta av 
sin äldre syster. Då hembesök görs uppger modern att sonen 
missbrukar narkotika och har stulit en stor summa pengar 
hemma. Modern är vid utredningstillfället mycket upprörd 
över att man tror på sonens berättelse. (Det beslutade 
omhändertagandet fastställs av länsrätten). (LRE 33.011-5-78) 

En avvägning av trovärdigheten i de lämnade uppgifterna måste 

alltid ske. I ovan refererade ärende kände sig modern angripen 

och kom med motanklagelser. Från början måste utredningen upp

enbart handla om moderns förhållanden. Att döma av målets ut

gång vann barnets uppgifter stöd. 

I en mycket komplicerad barnavårdsutredning påstod moderns 
fästman att socialförvaltningen inte kände modern och inte 
hade observerat hennes framsteg under vården. En annan av 
de personer som refererades i utredningen hade tillsammans 
med modern skrivit en inlaga och anfört att modern försökt 
ändra sin situation och att detta försök borde uppmuntras 
genom att barnen inte omhändertogs. (JO 115 och 900-1979) 

Utredningen behandlade huvudsakligen moderns psykiska och so

ciala situation. I falllet JO 1164-1977 hade en 16-årig flicka 

tagit initiativ till och föranlett utredningen, som behandlade 

föräldrarnas förhållanden och omsorger om barnen. Modern hade -

vilket inte framgår av referatet - uttryckt oro över flickans 

levnadssätt och angett det som ett skäl till familjens föränd

rade förhållanden. (De två äldsta barnen omhändertogs med stöd 

av 25 § a BvL). 
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I ärendet KRG 4039-1979 hade barnet ännu inte själv visat tecken 

på begynnande missanpassning, medan det fanns förhållanden i 

hemmet som kunde göra det troligt att det förelåg fara för bar

nets sociala utveckling med tanke på att de fyra äldre syskonens 

utveckling i hemmet inte varit positiv. (Samma ärende JO 569-1979.) 

Här har man i utredningen gjort en prognos. Det skall alltså 

föreligga en fara, en risk, för barnets fortsatta utveckling. 

I detta ligger också att SN måste bevisa föräldrarnas olämplig

het eller oförmåga att fostra barnet. Av sociala centralnämndens 

utredning i ärendet framgår bl a, att en tidigare övervakare 

ansett att hon p g a "familjens hotfulla uppträdande ej kunnat 

fullfölja uppdraget". Det framgår också, att föräldrarna vid 

något tillfälle uppmanat de äldsta sönerna att skjuta om någon 

myndighetsperson kom in på gården. 

I ärendet JO 247-1980 gällde anmälan ett barn, men utredningen 

omfattar samtliga barn i familjen och deras förhållanden. 

Detta ligger helt i linje med ett uttalande av JO, att en ut

redning bör omfatta alla barnen i en familj sedan anmälan kommit 

in rörande missförhållanden betr ett av dem. I ett fall gjordes 

en utredning betr endast det aktuella barnet, och någon utred

ning betr de andras förhållanden påbörjades inte, inte ens efter 

att modern insjuknat i en allvarlig psykisk sjukdom. (JO 1978/79 

s 144 ff.) 

Sammanfattningsvis vill jag påstå, att en utredning rörande be

farat missförhållande för ett barn inte enbart kan omfatta bar

nets förhållande, utan den måste i lika mån omfatta vårdnadsha-

varens/fostrarens förhållanden och familjens inbördes relationer. 

Även de yttre omständigheterna - vilka sociala kontakter familjen 

har och familjens relationer till andra - bör utredas, eftersom 

dessa kan ha en mycket stor betydelse för barnets förhållanden 

inom familjen. 

Både enskilda och myndigheter kan ha synpnkter på utredningarns 

beskaffenhet. 

I samband med behandling av fråga rörande återupptagande av vill

korligt upphörd samhällsvård ansåg kammarrätten den verkställda 

utredningen bristfällig och gav noggranna instruktioner om vad 

den i detta fall skulle innehålla. (Se RR 2278-1976) 
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I ett mål rörande bl a inhibition anförde regeringsrätten: 

Med hänsyn till utredningens beskaffenhet beslutar rege
ringsrätten att, intill dess annorlunda förordnas, vidare 
åtgärder för barnens omhändertagande inte får äga rum. 
(RÂ 1980 Bb 51) 

Yttrandet låter förstå att utredningens kvalitet inte var av 

den art att den utan vidare kunde läggas till grund för ett 

så allvarligt ingrepp som ett omhändertagande för samhällsvård 

är. 

I utredningen kan också uppgifter som nämnden har tidigare tas 

med. Uppgifter kan lämnas av personer som har speciell kontakt 

med barnet, t ex skolsköterska, personal vid daghem och barna

vårdscentraler. Nämnden måste vid sin bedömning av uppgifterna 

ha kännedom om i vilket förhållande referent eller vittne står 

till den part uppgifterna gäller. 

JO påpekade att BvL:s bestämmelser är tillämpliga på alla 
ärenden hos nämnden (se prop 1960:10 s 111 och JO:s änbets-
berättelse 1965 s 453 ff) . 
I den utredning som skedde i ärendet gällde det att bedöma 
föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare. Det ålåg nämnden 
att bedöma föräldrarnas lämplighet, och man borde ha gjort 
hembesök och hört parterna som ett led i utredningen. I ut
redningen redovisas vare sig samtal med parterna, hembesök 
eller läkarutlåtande. Två av barnen hade varit intagna på 
barnpsykiatrisk klinik några månader innan nämnden fick be
gäran om yttrande. Det var uppenbart att också läkarutlåtan
de hade bort ingå i nämndens material vid bedömning av vård
nadsfrågan. I detta fall hade hörande av parter och referen
ter uppenbarligen skett per telefon. 
Makarna underrättades inte heller om sin rätt att höras av 
nämnden. 
JO påpekade också, att det var nämndens sak att avgöra när 
utredningen kan anses tillräcklig och kan avslutas. (JO 1972 
s 202 ff). 

Utredningens kvalitet 

Utredningens kvalitet beror självfallet på utredarens kompetens 

och den tid han kan ägna åt ärendet. Det finns ett genomgående 

krav att ärenden rörande barn skall utredas med största skynd

samhet. (Se om detta under rubr "tidsaspekten".) Det kan emel

lertid diskuteras även inom en förvaltning vem som skall göra 

en utredning. I många familjer har man tillsatt s k "hemma-hos" 

eller familjeterapeuter alt familjepedagoger som skall stötta 

och hjälpa familjerna. Dessa kan inte befrias från anmälnings-

och uppgiftsskyldighet. De kan inte heller vägra att hjälpa 

till med utredningen om nämnden ålägger dem det. 
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I SN måste ändå diskuteras om en sådan skyldighet kan förenas 

med uppdraget att hjälpa familjen i hemmiljön. I en sådan verk

samhet lämnar familjen ofta uppgifter utan att veta att dessa 

eventuellt kan användas i en utredning. SN måste därför alltid 

innan en person börjar arbeta i familjen klargöra förutsättning

arna för arbetet och konsekvenserna av det. 

Då man i utredningar hör referenter (såväl när det gäller utred

ningar om vården som vårdnaden) måste utredaren också hålla kon

takt med parterna för att dessa skall få tillfälle att bemöta de 

uppgifter som referenterna har lämnat. Det är viktigt, att refe

renterna får ta del av den dokumentation som skett av de upp

gifter som lämnats, och de lämnas tillfälle att förtydliga sina 

utsagor innan dessa delges parterna. 

Utredningar sker alltid i samband med en konflikt - antingen 

mellan parterna i en vårdnads- och verkställighetstvist, eller 

mellan föräldrar/vårdnadshavare och nämnden då det gäller barn 

som far illa. Detta medför att de uppgifter som inhämtas kan 

vara motstridiga. Genom att höra andra personer breddar utreda

ren underlaget för bedömningen, men då följer också att ärendet 

tillförs nytt motstridigt material. Utredaren måste alltså samla 

in information till dess frågan om vården eller vårdnaden kan 

besvaras ganska entydigv Samtidigt måste utredningen vara möj-
19) 

lig att överblicka. 

I vårdnadsfrågor sanktionerar detta system en smutskastning. Det 

behöver inte vara partens avsikt att nedvärdera motparten, men 

det förutsätts att den ena parten skall bevisa att han är bättre 

än den andra, vilket kan leda till svartmålningar. Detta förvärrar 
20) 

den rådande konfliktsituationen och fördröjer vårdnadsbeslutet. 

Ett minimikrav på en utredning är att den är noggrann och omsorgs

full. I såväl vårdnadsfrågor som i frågor rörande vården måste 

en prognos betr framtiden ske på grundval av det material som 

finns i utredningen. 

Barnets rättigheter har beskrivits av utredningen om barnens rätt, 

vars betänkande "Om föräldraansvar m m" (SOU 1979:63) låg till 

grund för ändringen av 6 kap föräldrabalken den 1 juli 1983. 

Med den beskrivningen som utgångspunkt borde det i fortsättningen 

vara lättare att få det innehåll i utredningen som underlättar 

för utredare, socialnämnd och domstolar att ställa en sådan prog

nos att barnets behov och rättigheter blir tillgodosedda. 

19) Surve-Råstrand s 19 
20) Brofalk-Ottersten. Danefjäll 
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Också beslutsfattare kan ha synpunkter på utredningens innehåll: 

I ett mål rörande överföring av vårdnad har tingsrätten efter 
att ha uttalt sig om att barnet ännu inte nått den mognad att 
hans eget önskemål bör tillmätas avgörande betydelse i vård
nadsfrågan, fortsatt: "Méd hänsyn härtill, och då utredningen 
härvidlag inte heller är av den beskaffenhet att i nämnvärd 
utsträckning tjäna som vägledning, får särskild vikt i stället 
fastas vid föräldrarnas kvalifikationer och de villkor de i 
övrigt kan erbjuda som vårdnadshavare." (HD T 266/81 ej pt) 

Utredningarna som hade gjorts i olika kommuner tillgodosåg uppen

barligen inte TR:s krav på dem. 

I ett vårdnadsmål skrev HovR om utredningen. 

Företrädarna för sociala centralnämnden och socialförvaltningen 
bygger i betydande grad sina omdömen på sin uppfattning om 
- moderns- och -faderns- karaktärsegenskaper. Hovrätten kan 
inte bedöma dessa i vidare mån än att det är uppenbart att 
-modern- och -fadern- är skilda personligheter med olika tem
perament. Hovrätten anser sig därför inte kunna fästa avgörande 
vikt vid den i det föregående redovisade utredningen. 
(SH T 688/79) 

SN såg som sin uppgift att bedöma var och en av föräldrarna och 

försökte se hur de förhöll sig till barnen, och på det sättet 

bedöma om de var lämpliga som förmyndare och vårdnadshavare. 

Utredarens svårigheter 

Det är ofrånkomligt, att den som gör utredningen hamnar i en 

svår situation då det gäller beskrivning av faktiska förhåll

anden. Föräldrarna anser utredningen negativ och misskrediter

ande, beroende på hur utredaren har beskrivit faktiska händel

ser. Att beskrivningen uppfattas negativt kan ha sin förklaring 

bl a i att föreslagna åtgärder upplevs som negativa, och att 

den beskrivna föräldern - eller den som är föremål för utred

ningen - intar en försvarsposition. Frågan är hur SN skall be

driva en utredning för att bistå barnen och samtidigt beakta 

att även föräldrarna skall kunna få stöd, hjälp och ev behand

ling i fortsättningen. Detta syfte med utredningen kan lätt 

förbises om föräldern uppfattar utredningen som riktad mot sig 

istället för till barnets bästa. 
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Särskilda problem vid vårdnadsutredningar. 

Med all rätt kan lämpligheten av referentutsagor och vittnesförhör 

vid vårdnadsutredningar ifrågasättas. 

Systemet kan härledas till domstolsproceduren. Då det gäller att 

döma i ett mål är rätten intresserad av fakta i målet och att ut

röna vad som är sant och osant i det underlag som presenteras. Ut

redarna använder sig på samma sätt av referenternas utsagor för att 

få uppgifter verifierade. 

Som regel är officiella referenter som daghemspersonal, personal 

vid barnavårdscentraler etc viktiga uppgiftslämnare och anses som 

neutrala i förhållande till parterna. De har förhoppningsvis inte 

i samma utsträckning som släktingar och vänner tagit ställning 

till förmån för någondera parten, men man kan också befara, att 

dessa referenter ogärna lämnar negativa uppgifter om någon av 

föräldrarna p g a att de är angelägna att ha goda kontakter med 
21) 

föräldrarna i fortsättningen. 

Utredaren skall vara objektiv i sin bedömning, men kan lätt enga

geras i den ena partens problem. Egna, personliga värderingar kan 

inte alltid helt undertryckas, utan spelar in i bedömningen av vård-
22) 

nadsfallet. Praktiska förutsättningar spelar också in i bedöm

ningen. De känslor som visas måste verbaliseras, och utredaren måste 

stå för sina argument. I vissa fall kan till synes oväsentliga 

argument tas med i utredningen om en part så önskar. Det är viktigt, 

att parterna gång på gång informeras om funktion och förutsättningar 

för utredningen, i synnerhet i slutfasen. 

I forskningsrapporten "Att skiljas och tvista om barnen" har Eva 

Vadenmark intervjuat par om hur de har upplevt sin situation under 

vårdnadsutredningar. Hon fann att situationen varit suspekt och 

plågsam. Paren kunde inte känna sig övertygade om att det var ett 

gott arbete som gjordes. En del drogs med skuldkänslor för att ut-
23 ) redningen inte gjorts med från deras sida "fair play". 

De flesta vårdnadskonflikter börjar samtidigt som skilsmässa aktua

liseras. Konflikternas varaktighet inverkar på hela skilsmässoför

loppet och förstärker troligen parternas motsättningar också i 

andra avseenden. Den rättsliga konflikten mellan föräldrarna kan 

innebära en flerårig konfliktperiod för barnet under de känsliga ut-
24 ) 

vecklingsåren. En negativ konsekvens av föräldrarnas konflikt 

21) Andersson-Svanberg s 86 ff 
22) Cardell s 32 
23) Wetter s 37 
24) a a s 32 
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är att mindre uppmärksamhet ägnas åt barnens situation. Vårdnads

processen blir en skådeplats för föräldrarnas strid i stället för 

att vara en problemlösningssituation som avgör barnets framtida 
25) 

liv. 

Den mängd information som samlas in under utredningstiden ger 

kunskap om familjen som kan beskrivas i psykologiska eller sam

spel sdynami ska termer. Domstolens uppfattning om vilken av par

terna som har det huvudsakliga ansvaret för vården av barnen 
2 6 i 

kan i stället utgöra grund för bedömningen. 

Informationen som sprids om familjen medför troligen också, att 

parternas självkänsla som människor och fostrare försämras, och 

att detta inverkar menligt på deras framtida kontakt med varandra. 

Barnen blir både direkt och indirekt lidande av detta. Deras loja

litetskonflikt underblåses av det rådande systemet. Umgänget kan 
27) 

därför inte genomföras på ett för barnen riktigt sätt. Det 

finns i detta system - sett ur psykologiskt perspektiv- åtskilligt 

som försvårar för makarna att själva kunna enas om vårdnaden. I 

månta fall har makar ett behov av att tala med varandra. Utredarna 

måste inte enbart samla fakta i målet, utan måste också göra be

dömningar av praktiska och personlighetsmässiga förutsättningar 
28 ) 

hos parterna. ' 

Den ovan beskrivna metoden för vårdnadsutredningar har under många 

år utsatts för kritik. I många kommuner har SN påbörjat försök med 

andra former av vårdnadsutredningar. Utredningen kan t ex börja 

med att man talar med båda föräldrarna samtidigt för att inte 

fokusera tvisten, eller använder sig av två utredare. Några kom

muner informerar om att parterna innan de går till domstol med 

en tvist kan få bistånd med samtal. I vissa kommuner har man s k 

samarbetssamtal i stället för en konventionell vårdnadsutredning. 

Först om ingen lösning kunde åstadkommas med sådana samtal, skall 

en konventionell vårdnadsutredning §öras. 

Utredningen om barnens rätt föreslog i sitt betänkande att sam

arbetssamtal skulle bli obligatoriska. Om en förälder inte önskade 

medverka i sådana samtal, skulle det kunna medföra en mer negativ 

bedömning av föräldern i vårdnadsfrågan. Samarbetssamtalen skulle 

ske med en valutbildad socialarbetare eller psykolog och på en 
29) 

neutral plats. 

25) Danefjäll s 107 
26) Cardell 
27) Surve-Råstrand s 121 
28) Wetter s 37 f 
29) SOU 1979:63 s 94 ff 
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Redan innan utredningen lade fram sitt förslag, hade man alltså 

i många kommuner en terapeutisk form av vårdnadsutredningar, där 

man arbetade med att söka lösa konflikter och initialskedet, ar

betade för att försöka förmå föräldrarna att komma till en överens

kommelse i vårdnadsfrågan, d v s få dem att fatta beslut om vilken 

av dem som skulle ha vårdnaden om barnet. Det är emellertid helt 

klart, att det inte finns praktiska möjligheter att i alla före

kommande fall använda en annan modell än den traditionella ut

redningsmodellen. 

TR begärde yttrande rörande en familj, där det i första hand 
framstod klart för de förordnade utredarna, att familjen hade 
stora förutsättningar för gemensam vårdnad om barnet. De hade 
inte fått information om vad gemensam vårdnad innebar. Efter 
att de fått denna information beslöt föräldrarna att meddela 
sina ombud att de önskade gemensam vårdnad om barnet, en 4-
årig pojke. Utredarna bistod föräldrarna med att upprätta ett 
inbördes avtal om barnets vistelse m m och enades om att av
sluta ärendet med ett uppföljningssamtal. Föräldrarna var in
bördes mycket solidariska och angelägna att inte skada varan
dra. 
Då uppföljningssamtalet skulle ske meddelade mannen att hust
run var intagen på mentalsjukhus. Hon skrevs ut till dagvård 
och var då p g a sitt tillstånd helt övertygad om att hon 
skulle ha vårdnaden om barnet. Hon frångick sin tidigare öns
kan om gemensam vårdnad och yrkade på att en vårdnadsutred
ning skulle genomföras "så att det blir klart att jag får 
pojken, eftersom jag är mor till honom." (Förf:s erfarenhet) 

I detta fall gick den terapeutiska modellen inte att genomföra 

p g a moderns svåra psykiska sjukdom. Missriktad lojalitet från 

mannens sida mot hustrun - inte mot barnet - och förtegenhet 

från hennes medverkade^till att man vid diskussionerna om gemen

sam vårdnad utgick från falska förutsättningar. Det avtal som 

gjordes kunde inte gagna barnet. 

I lagen har förutsatts, att föräldrarna är de som bäst känner 

sina barn och därför bäst kan avgöra deras framtid. Sådana hän

syn som visats ovan kan spela in. I detta och andra fall kan 

föräldrarnas överenskommelse inte leda till det bästa för barnet. 

Den terapeutiska inriktningen har både för- och nackdelar. Nack

delarna framträder klart i t ex sådana situationer som skildrats 

ovan, där utredarna av skilda skäl inte uppnår önskat resultat. 

Fördelarna med att söka få föräldrarna att lösa sina konflikter 

och att själva fatta ett beslut i vårdnadsfrågan är uppenbar: 

30) Jo har i ämbetsberättelse 1982/83 s 189 ff behandlat hand
läggningstider i vårdnadsärenden och bl a ansett att under 
samarbetssamtal skall ärendet kunna förklaras vilande i dom
stolen. Detta har också föreslagits i prop 1981/82:168 och 
gäller från 1 juli 1983. 
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man slipper en tidsödande vårdnadsutredning, inga obehagliga 

sanningar blir nerskrivna på papper och barnet får en känsla 

av att ett beslut har fattats i åtminstone viss enighet mellan 

föräldrarna och behöver inte känna sig som orsak till skils

mässa, vilket kan vara fallet om föräldrarna fokuserar sina kon

flikter på vårdnadsfrågan. 

Meningarna rörande tillvägagångssättet är delade. Samarbetssam-

talen tycks vara ett bra sätt att få familjen att fungera i fort

sättningen, t ex i vad som avser ungängesrätten. En del verksamma 

jurister anser emellertid att en vårdnadsutredning skall vara en 

renodlad sådan och att terapeutiska inslag inte skall ingå i 

utredningsarbetet.*^ Det är ofrånkomligt, att även i tradition

ella eller "konventionella" vårdnadsutredningar smyger sig in 

terapeutiska inslag, så till vida att utredarna har samma måls 

- att ena föräldrarna. Den terapeutiska modellen kan knappast 

användas där utredningen avser överföring av vårdnad till en 

annan, eller där föräldrarna fråntages vårdnanden. Utsikten att 

genom en eller annan terapeutisk insats söka förmå en förälder 

att frivilligt överlämna vårdnaden om barnet till en annan är 

ringa eller ingen. Vid överföring av vårdnaden till en särskilt 

förordnad förmyndare fordras dessutom att föräldern förklaras 

olämplig, inte endast att föräldern frivilligt merger överför

ingen. Vissa föräldrar är inte heller mottagliga för terapeutiska 

insatser eller har möjlighet att tillgodogöra sig sådana i den 

mening som avses här. 

Man kan i och för sig påstå, att föräldrar utsätts för tvångs-

mässig terapi om man använder sig av den rerapeutiska modellen. 

Om familjer under lång tid gått med barnen till PBU eller familje

rådgivningen har gjort stora insatser i familjen utan att föräld

rarna kunnat komma överens tycks det meningslöst att ytterligare 

personer skall försöka använda sig av någon form av samtal eller 

andra terapeutiska metoder för att ena föräldrarna i just detta 

hänseende. I många fall har föräldrarna kommit fram till att en 

separation är den bästa lösningen, men inte lyckats bearbeta sina 

problem så att man kan genomföra skilsmässan utan en vårdnads

tvist. I sådana fall är inte heller möjligheterna goda för en 

utredaré att utöver vad som redan gjorts försöka ena föräldrarna 

i vårdnadstvisten. 

31) Wetter s 38 
JO har i beslut 4 mars 1985 diskuterat hur en socialförvaltning 
använt sig av samarbetssamtal på ett sådant sätt att föräldrarna 
känt sig tvingade att delta. 
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Om föräldrana inte kan nå en gemensam Bvereriskoçaàrelse eller om den 

inte är bra för barnet, bör utredningen utmynna i en helhetsbedöm

ning av familjemedlemmarnas relationer till varandra. Familjen är 

i en krissituation, vilket gör att man bara förstår deras uttalan-
32) 

den på rätt sätt om man har hela situationen klar för sig. 

Utredaren måste alltid hitta den för barnet minst skadliga lösningen. 

Det är mycket svårt att avgöra, vad som i fortsättningen kan vara 

"barnets bästa" med utgångspunkt från de förhållanden som råder vid 

separation. Vårdnadsbeslutet gäller också i framtiden, och borde 

med hänsyn till ovanstående kunna göras flexibelt. 

Det är väsentligt att vårdnadsfrågan snabbt och definitivt avgörs 

för att tillförsäkra barnet dess behov av kontinuitet. Den som vän

tar med att göra anspråk på vårdnaden riskerar också i hög grad att 

gå miste om den. Föräldrarna behöver dock en viss tid för att komma 

fram till en lösning som båda kan acceptera. 

I vissa fall kan domstolen anse en barnpsykiatrisk utredning nödvän

dig - antingen som separat sakkunnigutlåtande eller som en del i 

SN:s utredning. Det kan bero på att utredaren funnit barnet så 

psykiskt stört att - oavsett om vårdnadsutredning pågår eller ej -

en barnpsykiatrisk utredning är nödvändig, eller att barnet en tid 

måste vistas i en neutral miljö för att undgå påverkan från föräld

rarna. 

Till JO anmäldes handläggningen av ett vårdnadsärende, där en PBU-

central hade anlitats. I yttrandet till JO uttrycktes svårigheterna 

med barnpsykiatriska utredningar på följande sätt: 

"Ett ytterst vanligt samlevnadsproblem är, att människor, som 
lever tillsammans i en äktenskaplig relation, inte på ett öppet 
och konstruktivt sätt kan bearbeta sina inbördes konfliker. 
Dessa konflikter tar sig då andra, mer förtäckta och ur mental-
hygienisk synpunkt därmed ogynnsamma uttryck. I familjer med 
barn är det mycket vanligt, att makarna uttrycker sina konflik
ter via något av barnen, genom att vardera maken på olika sätt 
söker liera sig med barnet mot den andra maken. Barnet, som 
behöver en positiv relation till båda föräldrarna, hamnar 
därvid i en svår konfliktsituation, som ofta innebär menliga 
följder för dess fortsatta personlighetsutveckling (för den 
kliniskt oerfarna kan det vara viktigt att påpeka, att det 
här till stor del rör sig om processer på det omedvetna planet.)" 

"I en vårdnadskonflikt där föräldrarna inte kan komma överens 
utan låter konflikten gå till domstol, är barnet utsatt för en 
större risk, än vad fallet behöver vara vid en föräldrasepara-
tion, där föräldrarna kan komma överens med hänsyn till den 
bästa lösningen för barnet. 

32) Brofalk-Ottersten 
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När ett vårdnadsärende av domstol remitteras för utredning 
och barnpsykiatrisk bedömning, är det ofta så., att de låsta 
positionerna mellan föräldrarna är svåra eller omöjliga att 
bearbeta, I konflikten blir då tredje part, dvs barnet, sär
skilt lidande, genom att den konfliktsituation som råder mel
lan föräldrarna, utspelas via barnet. Detta förlorar inte bara 
vad det upplever som sin självklara rätt, att ha båda föräld^ 
rarna gemensamt, utan kan även bli ett offer för föräldrakon-
flikten. I en barnpsykiatrisk uppgift bör ingå att söka minska 
de negativa effekterna för barnet. Det är därför angeläget att 
försöka hjälpa föräldrarna att bearbeta sin konflikt, så att de 
kan komma fram till en överenskommelse, som lättar pressen på 
barnet. Detta har betydelse, inte bara för den aktuella vård
situationen, utan också för vårdnads- och umgängesfrågan i 
framtiden. Beaktande av sådana terapeutiska synpunkter inne
bär därför, att det barnpsykiatriska utlåtande, som överlämnas 
till domstolen, kan innehålla en mer inträngande analys och 
djupare bearbetning av det förhållandet, som domstolen har att 
lägga till grund för sitt ställningstagande i vårdnadsfrågan. 
Det terapeutiska syftet behöver inte leda till sådana krav, 
som bör ställas på för domstol avsedd vårdnadsutredning, åsido
sätts, tvärtom öppnas därigenom möjlighet att komma fram till 
mera välgrundade beslut i vårdnadsfrågan." 

JO anslöt sig vad beträffar enighet mellan föräldrar till nedanstå

ende vidare yttrande: 

"Det förhållandet, att föräldrar vid skilsmässa kan enas i vård
nadsfrågan, är i flera hänseenden av stor betydelse. Redan upp
lösningen av familjegemenskapen är ofta psykiskt mycket påfres
tande för de närmast berörda, särskilt barnen löper i denna 
situation risk för psykisk skada. Kommer därtill oenighet om 
vårdnaden och en kanske utdragen och bitter process i lämplig
hetsfrågan, kan det inträffa att aggressionerna mellan makarna 
fördjupas och även att nya konflikter uppstår. För barnen för
värras därigenom läget, det slutliga avgörandet drar ut på tiden 
med åtföljande ovisshet om vad som skall ske, och möjligheterna 
att i framtiden få till stånd en mer friktionsfri utövning av 
umgängesrätten försämras. 

Den betydelse, som bör tillmätas föräldrarnas enighet rörande 
vårdnaden, har fått ett klart uttryck genom föreskrifterna i 
6:7 i FB, som anger, att när föräldrarna är ense, skall rätten 
ge sitt beslut i överensstämmelse med vad de önskar, om det 
inte är uppenbart stridande mot barnets bästa. 

Till grund för stadgandet ligger uppfattningen att det i all
mänhet kan antas att den ordning makarna kommit överens om är 
till barnets bästa. 

En princip av innebörd att man bör, när så bedöms lämpligt och 
framkomligt, söka i rimlig utsträckning vid undersökningen 
hjälpa föräldrarna att nå överenskommelse i vårdnadsfrågan, 
vill jag ansluta mig till. 

Från PBU-centralens sida har framhållits, att en vårdnadsstrid 
inte löses av ett expert- eller domstolsutslag åt ena eller 
andra hållet i den juridiska vårdnadsfrågan. Till denna upp
fattning kan jag i och för sig ansluta mig, såvitt gäller fler
talet fall. Emellertid antyds i PBU-centralens utlåtande hit, 



116 

att frågan vem av föräldrarna som skall bli vårdnadshavare skulle 
vara juridisk i bemärkelsen formell. En sådan uppfattning, om 
den nu föreligger, kan jag inte godta. Vad det är fråga om, är 
att bestämma hos vem barnet skall växa upp i fortsättningen. 
Avgörandet brådskar för det mesta, eftersom föräldrarna i detta 
läge i allmänhet inte längre lever tillsammans. Situationen är 
ofta olustig, eftersom man i allmänhet kan anta att barnet vill 
leva tillsammans med både sin far och sin mor. Domstolen är 
tvingad att fatta sitt beslut, trots att detta skall bygga på 
ett i den bemärkelsen dåligt material, att man måste utgå från 
en framtidsbedömning ur vilken, som socialstyrelsen framhåller, 
det finns många irrationella faktorer att räkna med." 

Vad gäller terapi och familjerådgivning uttalade JO: 

"Sammanfattningsvis vill jag säga, att jag inte till fullo delar 
den uppfattning socialstyrelsen, måhända från annan utgångspunkt 
än jag valt, givit uttryck för, nämligen att det terapeutiska 
syftet inte behöver leda till att sådana krav, som bör ställas 
på för domstol avsedd vårdnadsutredning, åsidosätts utan att 
därigenom tvärtom öppnas möjlighet att komma fram till mer väl
grundade beslut i vårdnadsfrågan. Från domstolens synpunkt måste 
det emellertid te sig beklagligt, om den terapeutiska metoden 
leder till att läkaren inte kan ta ställning i den fråga man 
bett honom besvara och att läkaren tvingas framhålla vissa om
ständigheter som väsentliga utan att kunna nage i vilket hän
seende så är fallet. - - -

Jag vill dock framhålla som självklart, att terapi i samband 
med barnpsykiatrisk undersökning inte bör bedrivas annat än i 
samförstånd med föräldrarna. Av betydelse är därvid givietvis, 
att dessa inte känner sig pressade av undersökningssituationen 
att acceptera ett terapiförslag, ehuru de innerst inne inte 
vill vara med om något sådant. Det blir en grannlaga uppgift 
för läkaren att klarlägga för föräldrarna, vad en sådan terapi 
innebär och att rätt tolka deras inställning till förslaget." 
(JO beslut 12 april 1976, 3383-1974) 

Sedan 1 juli 1983 finns det möjlighet för domstolen att låta ett 

vårdnadsmål vila, om samarbetssamtal mellan parterna inletts och 

kan antas vara till nytta. Den terapeutiska utredningsformen medför 

inte i lika hög grad som sedvanliga utredningsformer relationsprob

lem i framtiden. 

Föräldrar kan vara mitt i en separationskris och från början avvisa 

hjälp som erbjuds. I stort sett är föräldrar i dag mer angelägna 

att kunna samarbeta för barnens skull och tar därför emot erbjuden 

hjälp. I samarbetssamtal får emellertid inga tvångsinslag förekomma, 

och det skall inte heller läggas ena parten till last att den inte 

önskar delta i sådan verksamhet. Det kan t ex vara fråga om långva

riga konflikter med ett absolut övertag från ena parten, där den 

andra inte förmår medverka i en samtalssituation som kan vara press

ande. Samtalen skall bygga på frivillighet och bedrivas under samma 

sekretess som den som råder för familjerådgivningen. 
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I sitt yttrande till JO anser socialstyrelsen, att en sam
förståndslösning inte under alla förhållanden är bäst. En 
långt utdragen handläggning är skadlig för barnet. Angelä
genheten av en samförståndslösning måste vägas mot att en 
för alla parter genom sin ovisshet pressande situation inte 
förlängs. (JO 675 och 1451-1984). 

JO anser att samarbetssamtal inte skall ses som en integrerad 

del av utredningen utan som en frivillig insats inom social

tjänstens ram vid sidan om utredningen. Kontroll och tvångs

åtgärder får inte förekomma. 

Sakkunnigutlåtanden 

Av bestämmelsen i 16 § b arnavårdslagen framgick, att nämnden 

hade rätt att besluta att skaffa in yttrande av läkare eller 

annan sakkunnig, om det behövdes för utredningen. Motsvarande 

bestämmelse finns i 17 § LVU, där emellertid endast läkarunder

sökning är nämnt, inte yttrande av annan sakkunnig. Kravet på 

att läkarintyg skall finnas är inte heller lika strängt som i 

barnavårdslagen. "Särskilda skäl" för att inte låta verkställa 

en läkarundersökning enligt LVU är om barnet redan är undersökt 

eller om det redan finns en tillfredsställande utredning om 
33) 

barnets hälsotillstånd. 

I de flesta fall skall emellertid läkarintyg föreligga innan 

nämnden fattar beslut om att ansöka om vård för barnet. Syftet 

med bestämmelsen är att tillföra nämnden sakkunskap. (Se JO 

294-1979). En sakkunnig kan alltid anlitas om det fordras för 

att utredningen skall bli fullständig. Sakkunniga kan vara 

psykolog, förskolläkare eller annan som anses ha erforderliga 

kunskaper. (Se KRG 400-1979) . 

En ofullständig och oklar utredning medför svårigheter för de 

beslutande organen att fatta korrekta beslut. Den läkarunder

sökning som skall göras skall vara så omfattande som möjligt. 

I vissa fall kan ett barnpsykiatriskt utlåtande vara nödvändigt. 

33) Prop 1979/80:1 del A s 602 
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Vid tvist i vårdnadsfrågor kunde rätten med stöd av bestämmelser 

i RB (40 kap 1 §) besluta att inhämta sakkunnigutlåtande, med ut

gångspunkt i vilken förälder som med hänsyn till barnets bästa 

var den lämpligaste vårdnadshavaren för barnet. I FB finns sedan 

1 juli 1983 en bestämmelse som kan styra rättens begäran om sak

kunnigutlåtande."^ Det finns ingen bestämmelse som gen en enskild 

part rätt att begära ett sådant yttrande innan målet anhängiggjorts 

i domstol. En begäran om sakkunnigutlåtande från en part hos SN 

avslås vanligen av nämnden eftersom ett sådant yttrande kan upp

fattas som en partsinlaga. Från denna behandling förekommer undan

tag 

I ett mål rörande bl a vårdnaden om sex barn inkom båda parterna 
med sakkunnigutlåtanden redan till den förberedande förhandlingen 
- fadern från socialförvaltningen, modern från det mentalsjuk
hus där hon vistades. (Ystads TR R 124/79, KRG 536-1980). 

I principfrågan om vem som beslutar att läkarundersökning skall 
ske har JO anfört, att det ankommer på SN att på eget ansvar 
avgöra om läkarundersökning skall äga rum och komma överens 
med lämplig läkare om undersökningen. (JO 1973 s 236). 

Om behovet av barnpsykiatriska undersökningar har JO i en på eget 

initiativ verkställd undersökning ang vårdnadsutredningar uttalat 

bl a "följande: 

Det har under senare år alltmer uppmärksammats vilka risker 
som barn utsätts för vid en skilsmässa mellan föräldrarna. 
Barn försätts i en svår konfliktsituation när föräldrarna 
inte kan komma överens. Lojaliteten mot var och en av för
äldrarna gör det till en många gånger omöjlig uppgift för 
barnet att välja vem av föräldrarna barnet skall bo hos 
efter skilsmässan. Sett mot denna bakgrund är det förstå-
ligt att socialnämnden i vissa fall anser det nödvändigt 
att under vårdnadsutredningen begära en barnpsykiatrisk 
undersökning. En sådan undersökning kan också mången gång 
vara till hjälp för såväl barn som föräldrar. Den ger vidare 
nämnden ett bättre underlag för sitt ståndpunktstagande. 

Det är naturligtvis ofrånkomligt att en vårdnadsutredning tar 
åtskillig tid i anspråk i de fall en barnpsykiatrisk under
sökning ingår som ett led i utredningsarbete. Jag vill dock 
i detta sammanhang betona vikten av att de som gör den barn
psykiatriska undersökningen inte låter den dra ut på tiden 
längre än som är nödvändigt. Socialförvaltningarna bör därför 
fortlöpande hålla sig informerade om den barnpsykiatriska 
undersökningens gång. (JO 1982/83 s 190). 

SN:s uppgift är att bl a ta till vara barnets intresse. Det måste 

alltså vid inhämtande av sakkunnigutlåtanden i vårdnadsfrågor vara 

naturligt för domsolen att i första hand vända sig till SN med 

begäran om yttrande, då föräldrarna tvistar om barnet. 
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Det står rättén if ritt att begära en utredning även då parterna är 
34) 

ense. 

Fr o m 1 juli 1983 trädde ändringarna i FB i kraft. En av de mer 

väsentliga ändringarna var att det nu är intaget i FB att "Rätten 

skall se till att frågor om vårdnad och umgänge blir tillbörligt 

utredda. Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad eller 

umgänge skall socialnämnden höras èller, om det är tillräckligt, 
35) 

beredas tillfälle att yttra sig." Det ankommer på domstolen 

att i det enskilda fallet avgöra om SN skall höras eller enbart 

beredas tillfälle att yttra sig.36^ 

Som framgår av samtliga rättsfall där vårdnadsutredning har verk

ställts, har i vårdnadsmål SN och PBU ansetts vara sakkunniga. I 

några fall har enskilda psykologer eller psykiatriker hörts, då 

som regel på begäran av den ena av parterna. Om ett omdöme skall 

avges om de sakkunnigutlåtanden som lämnats, har socialstyrelsen 

på begäran av domstolen lämnat yttrande. 

Som regel skall den SN där barnet är bosatt (kyrkobokfört) yttra 

sig. Om någon av föräldrarna är bosatt i en annan kommun, kan det 

vara lämpligt att domstolen tar kontakt med SN också i den kom

munen. Socialstyrelsen har tidigare förelsagit - när föräldrarna 

bor i olika kommuner - att barnets bosättningskommun kan höra den 

andra förälderns bosättningskommun och ta in yttrandet i sin egen 

utredning. 

Domstolen bör emellertid lösa samordningsfrågan från fall till 

fall för att få den relevanta frågan belyst. Det bör undvikas att 

två skilda socialnämnder utan föregående samråd avger yttrande om 
37) 

var sin förälder. 

Domstolen kan förutom yttrande från SN inhämta yttrande från PBU. 

Ett annat alternativ är att SN i sin utredning inhämtar yttrande 

från PBU och avger ett yttrande dels grundat på den egna utred

ningen, dels på PBU:s utredning och yttrande. 

34)' Redan i börja av 1960-talet klargjordes i ett JO-ärende att 
domstolarna inte var förhindrade att undersöka SN:s uppfattning 
om föräldrarnas överenskommelse var till barnets bästa. JO re
kommenderade då, att förfrågan skulle sändas till SN om den 
mellan föräldrarna gjorda övernskommelsen Var till barnets 
bästa. Rekommendationen har följts av vissa domstolar. 

35) 6 kap 18 § FB 
36) Prop 1981/82:168 s 77 
37) a a s 78. Se också JO 1973 s 236 f 
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Enligt BvL kunde man vid utredningar förordna att barn skulle 

läkarundersökas. Motsvarande bestämmelser fanns inte då det 

gällde skyldighet för föräldrar att underkasta sig undersök

ningar. I SoL finns inte utsagt att nämnden kan förordna om 

läkarundersökning (däremot finns i LVU § 17 bestämmelser om 

att SN får besluta om läkarundersökning av barnet) vid utred

ningar. Det måste emellertid anses ligga i sakens natur att SN 

skaffar in så mycket relevant material som möjligt för att ut

reda förhållandena. 

Någon bestämmelse om skyldighet för föräldrar att underkasta 

sig läkarundersökning i vårdnadsmål finns inte. Möjligheten 

att göra en undersökning var emellertid enligt förarbetena inte 

inskränkt till att avse endast barnen. Undersökningen borde 

emellertid ske frivilligt, dvs berörda personer skulle utan 

särskilda påtryckningar gå med på att underkasta sig undersök-
38) 

ningen. 

Föräldrar kan enligt principen om fri bevisföring självfallet 

underkasta sig undersökning av läkare eller andra och åberopa 

resultatet av undersökningen som bevisning: 

I ett mål rörande överföring av vårdnaden åberopade fadern 
intyg från psykiater och psykolog. Dessa styrkte, att fadern 
var lämplig som vårdnadshavare. Han visade inga aggresiva 
tendenser eller destruktivitet, men använde däremot ironi 
när han blev angripen. Fadern anlitade en barnpsykolog, som 
inte själv hade träffat barnen, men sett deras teckningar 
och som yttrade : "W är väl lämpad att ta hand om vårdnaden 
av sina två pojkar. För pojkarna är det med hänsyn till de
ras personlighetsutveckling nödvändigt att de får bo hos 
sin far." 
Psykiatern uttalade: Fadern har en renhjärtad, ambitiös och 
stridbar personlighet. Oavsett var barnen bor skall föräld
rarna kunna samarbeta. Bör gemensamt åläggas familjeterapi. 
Inga hinder för vårdnad eller umgänge." (örnsköldsviks TR Ä 
84/78, JO 219-1979) 

I samband med verkställighetsfrågor kan det hända att social

nämnden eller någon särskild person hos denne får i uppdrag 

att medla mellan parterna. Domstolen kan också förordna att bar

net undersöks av PBU eller annan sakkunnig för att ev följder av 

en överflyttning skall kunna belysas. 

Bakgrunden till förslaget om utredning i verkställighetsfrågor 

är Kungl Maj:ts cirkulär 1955 med vissa föreskrifter ang för

farandet vid verkställighet av beslut om överlämnande av barn. 

Föreskrifterna överfördes till kungörelse 27 nov 1964 med vissa 

bestämmelser om överexekutors verksamhet resp handläggning hos 

utmätningsman. 

38) Prop 1960:10 s 231 ff 
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I flera motioner till 1957 års riksdag hemställde man om ut

redning rörande bl a det våld som fick användas vid en utmät

ningsförrättning. En förfrågan från lagberedningen gav vid 

handen att det förelåg ett stort behov av klara regler omkring 

överflyttning av barn, och att det förelåg skilda uppfattningar 
39) 

om vilken instans som skulle fatta beslut i dessa frågor. 

Frågan gällde huvudsakligen flyttning av fosterbarn från foster

hemmet till vårdnadshavaren och hade tidigare behandlats av 

socialvårdskommittén (1944) och ärvdabalkssakkunniga (1946). 

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen med förslag till för-

äldrabalk berördes' frågan inte närmare. Barnavårdskommittén före

slog i förslag till ny barnavårdslag (1956) att barnavårdsnämnden 

skulle ha rätt att meddela föreskrift att barnet inte fick tas 

från fosterhemmet utan nämndens tillstånd, om barnet var i foster-
40) 

hemmet utan att vara omhändertagen. För att kunna göra en be

dömning av inte enbart barnets bestäma önskningar och reaktioner 

utan också barnets tidigare upplevelser, barnets utvecklingsfas, 

barnets psykiska konstitution, känslobindningar i fosterhemmet 
41) 

och eventuella bekantskap med och inställning till föräldrarna 

måste en utredning ske i det enskilda fallet vid frågan om över

flyttning av barnet. I lagberedningens promemoria togs frågan om 

utredningar upp. Vid remissbehandlingen diskuterades länsstyrel

sens möjligheter och resurser att verkställa utredningar. Vissa 

länsstyrelser hade redan ett bra samarbete med barnpsykiatriska 

kliniker som bistod länsstyrelsen vid verkställighet. Barnavårds

konsulenterna var en resurs vid förhandling mellan parterna så 

att verkställigheten kunde ske frivilligt eller åtminstone på 
42 ) 

ett för barnen så skonsamt sätt som möjligt. 

Beredningen ansåg att rättsläget vid beslut om verkställighet 

var klart, och att den tvekan som kunde uppkomma hänförde sig till 

eventuella skadeverkningar för barnet. Den föreslagna utredningen 
43) 

borde bedrivas efter omständigheterna i det enskilda fallet. 

I propositionen påpekade man att det inte fanns några närmare 

regler för hur överexekutor skulle handlägga ärenden om över

lämnande av barn, men att detta inte vållat några praktiska olägen-
u o- 44) heter. 

39) SoU 1966:38, Utsökningsrätt V:Verkställighet som rör barn, s 20 
40) a a s 23 
41) a a s 24 
42) a a s 37 f 
43) a a s 52 
44) Prop 1967:138 s 22 
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Inte enbart föräldrarna kan motsätta sig en utredning. Även barnet 

kan vägra medverka. (Se t ex LRN ö 887-1980). En 11-årig pojke 

ville inte underkasta sig undersökningen, men medverkade till 

slut ändå (KRSU 962-1979). Den sakkunnige yttrade i det fallet 

att umgängesrätten inte skulle aktualiseras på några år så att 

barnet skulle slippa att kontinuerligt tvingas ta ställning mot 

modern. 

Det är huvudsakligen föräldrarnas konflikter som i sig är skadliga 

för barnet. Ytterligare exempel på detta finns i RR 5135-1979 och 

KRJ 2608-1981. I det förstnämnda fallet hade TR uttalat: 

Av övrig utredning i målet synes framgå, att den huvudsakliga 
orsaken till barnens psykiska ohälsa står att finna i deras 
rädsla för att ställas inför konflikter mellan föräldrarna i 
samband med deras byte av vårdnadshavare. (HD T 196/80 ej pt) 

Här var det alltså dokumenterat att barnen for illa av föräldrarnas 

tvister. Den barnpsykiatriska utredningen visade att ett av barnen 

hade tics^1' och inte kunde äta fast föda inför de utsatta um

gängestillfällena. Inte ens av dessa orsaker kunde fadern ge av

kall på sitt umgänge med barnet. 

Det finns andra utredningar som visar att ett barn blir psykist 

stört av umgänge med den umgängesberättigade föräldern, se t ex 

RR 3297-1977 ej pt. I det refererade fallet ingick föräldrarna 

så småningom en förlikning, men det framgår inte vilken hänsyn 

man tagit till barnets tillstånd i den ingångna förlikningen. Man 

måste emellertid förutsätta, att barnet har lättare att medverka 

i umgänge om det sker med vårdnadshavarens gillande och föräldrar

na kan samarbeta omkring barnet. 

I ett mål rörande verkställigheten förklarade KR att det inte 
var uteslutet att barnens umgänge med fadern skulle kunna 
underlättas om barnpsykiatrisk expertis medverkade. KR avslog 
ändå ansökan om barnpsykiatrisk utredning, eftersom målet gäll
de verkställighet endast under begränsad tid (som gick ut tre 
dagar efter KR:s dom.) (KRS 3414-1980) 

I vissa fall lägger domstolarna stor vikt vid sakkunnigas utsagor 

(se t ex NJA 1961 C 587 och LRW Ö 753-1981). I det första fallet 

sägs klart att ett handräckningsförfarande skulle på ett mycket 

menligt sätt skada barnet, och i det andra fallet att risk för 

skada som inte kunde anses ringa för barnets hälsa förelåg om 

barnet träffade fadern. I andra, huvudsakligen äldre, verkställig

hetsmål tas inte lika stor hänsyn till sakkunnigutlåtandena. 

51) tics = nervösa, okontrollerbara ryckningar i ansiktet, grimaser, 

omedvetna blinkningar. 
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Dep chefen ansåg i likhet med många remissinstanser att det inte 

var ändamålsenligt att meddela mer detaljerade regler i lag. Det 

borde vara tillräckligt med föreskrifter om att länsstyrelsen 

skulle föranstalta om utredning och kunna förordna att barnet skulle 

undersökas av läkare. Om läkarundersökning ansågs nödvändig skulle 

den komma till stånd och slutföras snabbt. Någon särskild före-
45) 

skrift om skyndsam handläggning skulle inte behövas. 

Lagen antogs 1967. Av specialmotiveringen till 10 §, vilken hand

lar om förfarandet, framgår att LR (tidigare länsstyrelsen) skall 

föranstalta om den utredning som behövs. Förhör kan hållas med var 
46) 

och en som kan lämna upplysningar i ärendet och LR får förordna 

att barnet skall läkarundersökas. Något generellt krav på läkar

undersökning har inte ställts upp. Den kan bli aktuell när det kan 

befaras att en flyttning av barnet kan medföra stora påfrestningar 

för det. SN:s yttrande behövs inte alltid, utan man kan inskränka 
47) 

sig till att begära upplysningar om sakförhållandena. I samband 

med förvaltningsprocesslagens tillkomst ändrades bestämmelserna 

till i huvudsak vad som gäller i dag. LR kan hålla muntlig förhand

ling. 

I 21 kap FB finns ingen bestämmelse om hörande av vittnen, men FPL 

är tillämplig (25 § FPL), också i vad betr sakkunnigutlåtande (24 §). 

Med stöd av denna bestämmelse kan LR fordra in sakkunnigutlåtanden 

från andra än läkare. 

Socialstyrelsen underströk i sina Råd och anvisningar att formerna 

för handläggning skulle vara enkla och praktiska. Utredningen skulle 

först och främst försöka klargöra om det förelåg hinder för verk

ställighet. Läkarundersökning av barnet var inte obligatoriskt, men 

borde alltid förekomma när det kunde befaras att en flyttning av 
48) 

barnet skulle medföra för stora påfrestningar för det. Med åbe

ropande av lagtexten är det inte ovanligt att föräldrar yrkar läkar

undersökning av barnet i avsikt att förhala beslutet om verkställig

het . 

45) a a s 49 
46) a a s 49 
47) efter 1 juli 1983 21 kap 11 § föräldrabalken 
48) Mattsson-Norström 
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Efter ett beslut i HovR rörande vårdnad och umgängesrätt 
begärde den umgängesberättigade fadern verkställighet av be
slutet. Modern bestred detta med motivering att barnen skulle 
ta skada till sin psykiska hälsa och yrkade att länsrätten 
skulle infordra ett barnpsykiatriskt utlåtande. 

Till de förhandlingar i målet som ägt rum i TR hade förelegat varö 

nadsutredningar med kompletteringar och yttrande från socialvårds

konsulenten. Barnen hade också vid olika tillfällen varit omhändei 

tagna, och också utredningarna som låg till grund för detta hade 

varit tillgängliga för länsrätten. 

LR beslöt att barnpsvkiatrisk utredning skulle ske och att 
båda föräldrarna skulle beredas tillfälle att medverka vid 
utredningen. På av fadern anförda besvär undanröjde KR be
slutet : "Kammarrätten finner tillräckliga skäl ej föreligga 
för beslut om läkarundersökning av L och Y med därav föran
ledd tidsutdräkt med målets avgörande. Kammarrätten upphäver 
länsrättens överklagade beslut." (KRS 4072-197 9, 3665-1980, 
HD T 336/79 ej pt) 

Vid förhandlingen i HovR hade förelegat ett barnpsykiatriskt ut

låtande, som var synnerligen utförligt och beskrev barnens situat-

tion. HovR hade förordnat att viss barnpsykiatrisk klinik skulle 

utföra undersökningen. 

Det ovan refererade målet är exempel på den förhalningstaktik 

som kan ske med hjälp av lagstiftningen - möjligheten att begära 

ytterligare utredningar. Det finns emellertid exempel på att de ut 

redande myndigheterna anser att det vore till skada för barnet att 

utsättas för nya utredningar: 

En far begärde hos LR att hans dotter, som han själv sex år 
tidigare hade placerat hos släktingar, skulle återföras till 
honom. Fadern påstod att barnet var utsatt för psykisk miss
handel. 
Fadern gjorde också en anmälan till socialförvaltningen. Ut
redning verkställdes där, dels p g a anmälan, dels p g a LR:s 
begäran om yttrande med anledning av faderns framställning. 
Av den barnpsykiatriska utredningen som bifogades nämndens 
framgick att det skulle skada barnet allvarligt om den lång
variga relationen mellan henne och fosterföräldrarna skulle 
brytas. LR uppdrog åt socialvårdskonsulenten att verka för 
ett frivilligt överlämnande jml 21 kap 2 § FB. Denna lämnade 
en rapport över uppdraget, varefter LR beslöt att avslå 
faderns begäran. Fadern begärde därefter, att KR skulle be
sluta om umgänge med barnet. KR beslöt att yrkandet lagligen 
inte kunde bifallas, eftersom det inte avsåg sådan flyttning 
som avsågs i 21 kap 6 § FB. 
Fadern klagade därefter hos KR över LR:s beslut i ärendet. KF 
beslöt att infordra läkarintyg från barnpsykiatrisk klinik, 
vilken emellertid inte ansåg det lämpligt att barnet utsattes 
för fler undersökningar och anslöt sig till det tidigare 
yttrandet. KR beslöt sedan att ytterligare barnpsykiatrisk 
utredning inte skulle ske. 
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Ärendet remitterades till socialstyrelsen, som inte heller 
ansåg att yttreligare utredning borde komma till stånd, och 
ansåg att verkställighet borde vägras med åberopande av 21 
kap 6 § tredje st FB jämfört med 5 § andra stycket. (RR 4093-
1979 ej pt, JO 1292 och 1497-1979) 

I detta mål användes samma utredningsmaterial för tre olika ända

mål, samtidigt som man har begränsat utredningen så att minsta 

möjliga skada för barnet skulle uppstå. I lagstiftningen finns 

inte några begränsningar betr utredningsverksamheten, varför det 

kan vara en praktisk åtgärd att hänvisa till en redan verkställd 

utredning. Också ur samhällsekonomisk synpunkt - om man nu skall 

ha sådana på barnmål - gör man en vinst med detta förfarande. 

Efter överenskommelse tillerkändes modern i ett hemskillnads
mål vårdnaden om barnen. Efter ett besök hos fadern vägrade 
denne att återlämna en tre-årig flicka. Modern begärde verk
ställighet jml 21 kap FB. Därefter beslöt TR att modern skulle 
ha vårdnaden om sonen och imterim om dottern. TR beslöt att 
vårdnadsutredning skulle begäras av SN. I samma månad ansåg 
barnavårdskonsulenten i ett yttrande till LR att ett barn-
psykiatriskt utlåtande var nödvändigt i verkställighetsfrågan. 

HovR lämnade utan bifall besvär över beslutet rörande vårdna
den om flickan, samtidigt som LR beslöt om läkarundersökning 
vad avsåg henne. Beslutet fastställdes i KR. Ej pt i RR. 

Hösten 1973 ansökte fadern om överföring av vårdna den till 
sig men hans ansökan bifölls inte. Beslutet ändrades inte i 
HovR. Senare under hösten hämtades flickan hem till modern. 
(RR 582-1973 ej pt Gbg:s TR T556/72 avd 3). 

I detta fallgjordes parallella utredningar - dels i verkställig

hetsfrågan, dels i vårdnadsfrågan. Det framgår inte hur detta lös

tes praktiskt, men man bör i den ena utredningen kunna ta del av 
49) 

det utredningsmaterial som framkommit i den andra. ' 

En väsentlig fråga är också hur en part skall kunna påverka utred

ningen, t ex genom val av sakkunnig. 

KR hade uppdragit åt viss läkare att utföra sådan undersökning 
som avses i 21 kap 10 § FB. Modern anförde besvär över beslutet 
och yrkade att en annan person än den utsedde läkaren skulle 
förordnas att utföra undersökningen. Moderns besvär togs inte 
upp till prövning i RR, eftersom hon inte ansågs ha rätt att 
anföra besvär över KR:s beslut i vad avsåg val av läkare. 
(RR 1112-1977) 

Målet i KR gällde verkställighet av dom rörande umgängesrätt med 

barn. KR hade lämnat besvärshanvisning där det angavs att besvären 

skulle prövas endast om RR lämnade pt. Eftersom besvären inte av

såg en fråga som fullföljts till eller underställts KR, fordras 

det inte prövningstillstånd. Två regeringsråd var skiljaktiga: 

49) Under förutsättning att SekrL medger denna information mellan 
myndigheter. 
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Enligt 34 § förvaltningsprocesslagen får talan föras särskilt 
mot beslut som ej innebär att målet avgöres, när rätten för
ordnat angående undersökning av en person. Det beslut över 
vilket - modern - anfört besvär utgör sådant beslut mot vilken 
talan enligt nämnda lagrum får föras särskilt. Några inskränk
ningar har inte föreskrivits i fråga om sådant besluts över-
klagbarhet. Det måste därför anses överklagbart i sin helhet, 
alltså även till den del det avser valet av läkare för under
sökningen, vilken för övrigt kan vara den mest betydelse
fulla delan av beslutet. Vi anser därför att besvären skall 
tas upp till prövning. 

RR har tidigare, i beslut 741003, inte ansett besvärsrätt föreligga 

i fråga om val av läkare vid beslut om läkarundersökning enl 21 kap 

10 § FB. Före ikraftträdandet av FPL ansågs beslut om läkarunder

sökning inte kunna överklagas. Det är alltså endast beslutet att 

läkarundersökning skall ske som kan överklagas, inte vilken läkare 

som skall utföra den. 

Beslut om t ex tagande av blodprov, psykologisk undersökning o d 

kan överklagas, vilket beror på dels att den kan rikta sig mot 

tredje man, dels på att deras verkningar är särskilt kännbara. 

LR fattade följande beslut i en verkställighetsfråga: 

-Modern- har inte gjort sannolikt eller visat att det före
ligger sådant hinder mot verkställighet av tingsrättens be
slut den 15 december 1978 som anges i 21 kap 5 § föräldra-
balken. Det står emellertid klart att båda föräldrarna agerat 
mot varandra så hårt och så fastlåst att S inte har möjlighet 
att utöva sin rätt till harmonisk kontakt och samvaro med 
fadern och modern var för sig. Länsrätten anser det därför 
nödvändigt att få till stånd en undérsökning av både S geh 
hennes föräldrar hos barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 
i U innan länsrätten slutligt avgör detta mål. Som framgår 
av 21 kap 10 § f öräldrabalken har länsrätten bara makt att få 
S undersökt. Men länsrätten förutsätter att både - modern -
och - fadern - personligen deltar i en sådan undersökning på 
det sätt och på de tider som kliniken bestämmer. Underlätelse 
från någon av föräldrarna skulle ses av länsrätten som ett 
tecken på att föräldrarna bara ser till sina egan intressen 
och inte bryr sig om vad som är bäst för S. (KRSU 3484-1979). 

I ovanstående ärende ålades det föräldrarna att medverka och inga 

invändningar restes mot beslutet (som i och för sig senare undan

röjdes av formella skäl). I nedanstående ärende har emellertid 

modern lyckats förhala utredningen: 

I yttrande till JO anförde LR, att en mor under lång tid för
sökt hindra umgänge mellan dottern och hennes far. LR ansåg 
sig föranlåten att förordna om läkarundersökning jml 21 kap 
10 § FB. Trots att modern själv önskat undersökningen besvära
de hos sig till RR över beslutet, och då hon inte vann bifall 
till sin talan, uteblev hon från undersökningen. (JO 2618-1975) 

50) Wenuergren s 229 
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Modern M tillerkändes interimistiskt vårdnaden om två barn. 
Överexekutor förordnade att hon skulle få handräckning för att 
få barnen överflyttade till sig. Fadern klagade. HovR: "Utred
ningen kan inte anses giva vid handen, att överflyttning av 
barnen till M medför sådan risk för barnens hälsa att den sökt 
verkställigheten bör vägras." 

HD: "KM finner tillräckliga skäl icke hava visats mot att i av 
bidan på vårdnadsfrågans slutliga prövning överflytta barnen 
till M och lämnar förty - faderns - besvär utan bifall." Två 
dissidenter ansåg att barnen kunde tillfogas psykiskt men om 
de flyttades. (NJA 1964 C 764). (Se också NJA 19-51 s 582) 

Sakkunnigs sätt att göra utredningen kan i vissa fall påverka 

domstolens bedömning av utredningens resultat: 
Fadern begärde hos överexekutor handräckning för utövande av 
umgängesrätt med sin tvååriga dotter. Modern nekade lämna ut 
barnet med hänvisning till att dottern A var blyg för främmand 
och att fadern hade "psykiska egendomligheter". Utredaren av
styrkte handräckningsförfarande och föreslog i stället att 
fadern och barnet skulle få en första kontakt hos barnavårds
mannen och därefter kunna umgås t ex hos farmodern. Barnavårds 
mannen ansåg också att en handräckning skulle inverka skadligt 
på barnet. 
Barnavårdsnämnden avstyrkte den begärda verkställigheten, 
överexekutor lämnade den sökta handräckningsåtgärden utan bi
fall, eftersom verkställigheten kunde inverka menligt på 
barnets hälsa. 
HovR, till vilken fadern anförde besvär, ansåg att "därest 
risk finnes för att förverkligande av umgängesrätten skulle 
kunna inverka menligt på A:s hälsa, detta förhållande väsent
ligen är att tillskriva modernHovR undajoröjde överexekutors 
utslag och visade målet åter till överex. som med stöd av 38 § 
UL skulle förelägga modern att vid verkande vite för varje 
gång utlämna barnet till fadern. 
Modern anförde besvär och åberopade ett yttrande av en social
psykiater, som ansåg att det förelåg stor risk för "flickans 
psykiska hälsa, sunda mognad, om hon inte får vara krav i sin 
nuvarande miljö." Han ansåg att A med sin spröda och känsliga 
läggning, som var benägen att spänna sig och vara på sin vakt, 
behövde lugn, trygghet och säkerhet. 

HD lämnade prövningstillstånd och förordnade om inhibition. 

HD ansåg att riskerna för A var minimala om modern förberedde 
henne på umgänget och detta skedde i farföräldrarnas hem. 
Förordnandet att verkställighet skulle ske inskränktes till 
ett tillfälle. (NJA 1964 s 57 ff) 

Den socialpsykiater som verkställt utredningen hade verkställt den 

efter moderns begäran och måste därför anses vara en privat sak

kunnig. Barnavårdsmannen, utredaren, nämnden och den sakkunnige 

hade samfällt avstyrkt verkställigheten, vilket domstolen inte tog 

hänsyn till. Frågan är då på vilket sätt utredningen skulle ha 

gjorts, eller vem som skulle ha gjort den, för att den skulle till

mätas relevans i domstolens bedömning. 
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Sakkunnigutlåtanden tillmäts olika vikt i domstolarna: 

I ett samhäl1sv ård sä rende som underställts LR hade en 
barnpsykiatrisk undersökning av barnet gjorts av en 
barnpsykiater och en psykolog. I domskälen hänvisas 
till "sakkunnigt utlåtande" av nämnda personer. "Med 
hänsyn till vad sålunda och i övrigt förekommit finner 
LR att barnens utveckling äventyras p g a moderns bris
tande förmåga att fostra dem." 
I övrigt hänvisas i domskälen till att utredningen vi
sar att förhållandena i barnens hem varit påtagligt 
oroliga, att ena barnet visat vissa tecken på miss
anpassning och att modern och hennes sammanboende an
vänt narkotika, varför modern inte haft förmåga att 
skapa trygga uppväxtförhållanden åt barnen. Sakkunnig
utlåtandet ges en mycket större plats i domskälen än 
socialförvaltningens utredning. 
I KR:s dom åberopas inte sakkunnigutlåtandet utan en
dast att förhållandet i barnens hem varit påtagligt 
oroligt, att narkotikahantering förekommit i hemmet, 
att modern inte haft förmåga att skapa trygga uppväxt
förhållanden åt barnen samt i allt fall ett barn visat 
vissa tecken på missanpassning. KR: "Såsom LR funnit 
far det med hänsyn härtill och till omstänaigne-cerna 
i övrigt anses utrett att barnens utveckling äventy
ras p g a moderns bristande förmåga att fostra dem." 
(KRJ 4286-1979) 

Att länsrätten tar större hänsyn till sakkunnigutlåtandet 

än till nämndens utredning kan bero;, på att nämndens utred

ning varit bristfällig, men också på förvaltningsdomstolarnas 

inställning till olika yrkesutövare: sedan gammalt har t ex 

läkare högre status än socionomer. Inom socionomkåren finns en 

uppfattning, att en utredning ifrågasätts om den utförts 

av en socionom, medan ett intyg eller yttrande från en psy

kolog eller läkare tillmäts större relevans, även om inne

hållet i utredningen och yttrandet är lika. 

Bevisbördan ligger på SN, som skall visa att det finns fog 

för den föreslagna åtgärden. 

I vissa fall hörs sakkunniga som anses opartiska för att mot-

väga yttranden av sakkunniga med annan uppfattning i målet. 

(Se RÂ81 2:12 ) 

I ett mål rörande omhändertagande för samhällsvård fram
går av LR:s dom att beslutet grundat sig så gott som 
uteslutande på bedömningar som gjorts av en överläkare 
som haft kontakt med barnet. 
LR anför: "Det underställda beslutet grundar sig så 
gott som uteslutande på de bedömningar som gjorts av ö. 
Denne läkare som under snart 15 år sysslat med likartade 
fall har med en efter omständigheterna anmärkningsvärd 
säkerhet uttalat att han bedömer A:s (pojkens) situa
tion så allvarlig att han anser det ofrånkomligt med 
ett beslut som medför att A tas ur sin roll i hemmet 
och att det förhindras att han återigen hamnar i samma 
roll. 
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I likhet med den sociala centralnämnden finner Läns
rätten inte anledning ifrågasätta riktigheten av ö:s 
ställningstagande. Det måste därför med tillräcklig grad 
av säkerhet antas att A behandlas i hemmet på ett så
dant sätt att hans själsliga hälsa utsetts för fara. 
Förutsättningar finns således för ett ingripande med 
stöd av § 25 a BvL." 
Barnets föräldrar anförde besvär. 
KR: "Besvären har översänts till sociala centralnämnden 
men p g a målets brådskande karaktär har kammarrätten 
ansett sig kunna avstå från att invänta nämndens ytt
rande därom." 52) 
Vid den muntliga förhandlingen hördes ö som vittne 
och beskrev de behandlingsåtgärder han försökt genom
föra. 
KR gör bl a följande bedömning: "Vad sedan gäller de 
närmare grunderna för detta omhändertagande utgörs de 
i praktiken uteslutande av ö:s uttalande om - fadern -. 
Vid kammarrättens förhör med ö har dock framkommit att 
dessa inte baserat sig så mycket på ingående kännedom 
om A och hans situation som på erfarenheter av tidigare 
fall av likartad beskaffenhet som ö kommit i kontakt 
med. Närmare utredning har således inte skett beträffande 
de omständigheter varpå ö grundat sitt ställningstagande 
att A befann sig i en situation där hans psykiska hälsa 
var utsatt för fara." KR upphävde beslutet. (RR 1729-1980 
ej pt) 

KR måste ha ansett att överläkarens utredning var tillräck-

lig som underlag för beslutet eftersom man inte inväntade 

SN:s yttrande. SN yrkade i besvär att KR: s beslut skulle un

danröjas, men fick inte prövningstillstånd. Skillnaden i 

värderingen mellan de olika domstolarna var uppenbarligen 

värderingen av överläkarens intyg. Inte någonstans hänvisas 

till någon SN:s utredning, men däremot påpekas nämndens pas

sivitet sedan överläkaren övertog ärendet. 

KR:s och RR:s ställningstaganden kan bero på att den sociala 

utredningen i vart fall behövde kompletteras väsentligt, att 

en sådan fullständig utredning inte bör presenteras för förs

ta gången i andra instans, och att SN alltid kan börja om 

i första instans. Någon res judicata-regel är det inte fråga 

om. 

En princip i socialt arbete är dock att så få människor som 

möjligt skall vara med i utredningsarbetet. SN kan här ha 

haft uppfattningen att läkaren också hade fått nämndens upp

drag att göra utredningen (skolan hade tagit initiativ till 

kontakt med läkaren. Se om anmälan m m avsnitt B) 

52 ) Betr nämndens ställning som part se beslut i RR 
1981-02-19 här under rubriken "partsställning" 
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Det förekommer att föräldrar anlitar enskilda sakkunniga, som på 

föräldrarnas begäran verkställer utredning och avger yttrande i 

barnavårdsmål. Se t ex K75 2:3, i vilket fall utredaren, som an

litats som enskild sakkunnig, dragit slutsatser av det beteende 

de omhändertagna barnen visat efter lång tids omhändertagande. 

Utredaren hade tagit del av allt som tidigare dokumenterats an

gående fadern, hans familj och barnens utveckling, och han hade 

också gjort fem hembesök hos fadern- Han hävdade att flickornas 

dåliga allmäntillstånd vid tidpunkten för deras omhändertagande 

och de störningar i utvecklingen man kunnat märka hos dem tiden 

därefter hade orsakats av den chock förflyttningen från hemmet 

måste ha inneburit för dem och de dramatiska händelser mellan 

fadern och deras bröder som det egna hemmet präglats av. 

Om någon skall göra en utredning rörande barn, kan denne inte utan 

att ha träffat barnen och varit insatt i ärendet uttala sig om 

ärendet med utgångspunkt i allmänna synpunkter, utan att rela

tera dem till det enskilda ärendet. I detta fall hade den enskilde 

sakkunnige gjort det. De kompetenskonflikter som kan uppstå mellan 

olika sakkunniga kommer att behandlas i avsnitt G. 

I följande fall ges ett exempel på de svårigheter som kan uppstå 

för en domstol att avgöra om en person, som har mycket nära kontakt 

med familjen, har större möjlighet att avgöra om misshandel av 

ett barn förekommit än ett barnpsykiatriskt team som undersökt 

familjen. Avvägningen gäller också risker för barnet ställt mot 

socialstyrelsens yttrande om orsaken till barnets skador. 

Ett barn infördes i april 1978 på sjukhus av fadern, som 
beträttade att barnet fallit i golvet och förlorat medvet
andet. Vid röntgen av barnet upptäcktes en skallfraktur. 
Fadern uppgav på lasarettet att han hade varit ensam hemma 
med barnet och en två år äldre bror till barnet, överläkaren 
på sjukhuset anmälde misstänkt barnmisshandel till SN. Barnet 
omhändertogs för utredning med anledning av anmälan, och även 
det äldre barnet omhändertogs senare för utredning med place
ring på barnhem. SN gjorde en utredning samtidigt som en barn-
psykiatrisk utredning ägde rum. SN beslöt sedan att omhänder
ta det yngre barnet med stöd av 25 a och 29 §§ BvL, och om 
hemma-hos-terapi jml 26 § för det äldre barnet. Modern sam
tyckte inte till verkställigheten av omhändertagandet. Läns
rätten beslöt inhämta yttrande från Socialstyrelsen och frå
gade om en 2-åring kunde ha lyft upp barnet ur spjälsängen. 
Svaret blev att det var osannolikt även om 2-åringen varit i 
sängen. Den barnpsykiater som undersökte barnen hade talat 
med övrig personal om deras observationer och tagit del av 
socialstyrelsens utlåtande. Hon ansåg det fanns risk för att 
barnet skulle komma att misshandlas om det 'återlämnades till 
föräldrarna. Fadern tillhörde nämligen den grupp föräldrar, 
där man erfarenhetsmässigt vet att de kan få kortslutnings
reaktioner och misshandla barn. 
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KR: Hur barnets skada uppstått har inte kunnat utredas. Vad 
fadern uppgivit ger vid handen att den äldre brodern lyft 
barnet ur spjälsängen och att barnet sedan under den äldre 
broderns medverkan fallit i golvet. Ett sådant händelseför
lopp framstår som antagligt med hänsyn till vad som upplysts 
om det äldre barnet som till vad socialstyrelsen uttalat an
gående hur skadan har uppkommit. "På grund härav och då vad 
som i övrigt har framkommit inte ger anledning till antagande 
att fadern skadat barnet måste skadan anses ha uppkommit genom 
en olyckshändelse som inte kan läggas föräldrarna till last. 
Utredningen i övrigt ger ej heller stöd för att föra för bar
nets kroppsliga hälsa föreligger om han vistas hos föräldrarna. 
Inte heller i övrigt finner Kammarrätten att utredningen ger 
stöd för att sådana omständigheter föreligger att skäl för in
gripande med stöd av § 25 a BvL är för handen." (KRSU 4387-1976) 

Den barnpsykiatriker som undersökt barnen gjorde den bedömningen 

att fadern kunde få kortslutningsreaktioner och misshandla barn. 

Det kunde dock inte styrkas att barnmisshandel förelegat, och 

hemma-hos-terapeuten hade anfört, att han inte personligen trodde 

att fadern misshandlat barnet. 

Med hänsyn till barnpsykiaterns utlåtande och socialstyrelsens ut

talande torde en risk för barnet föreligga och 25 a BvL anses till

lämplig. Sedan kammarrätten vägt de olika utlåtandena mot varandra 

och kommit fram till sitt beslut fanns inte heller laga grund för 

förebyggande åtgärder jml 2 6 § BvL mot föräldrarnas vilja. 

Att tvångsvis infordra läkatutlåtande eller annat sakkunnigutlåt

ande beträffande föräldrars eller annan vuxens psykiska status 

eller annat förhållande är inte möjligt enligt vare sig BvL eller 

gällande lagstiftning (SoL/LVU). 

I prop 1960:10 anförde föredragande statsrådet: 

Några länsstyrelser har uttalat sig för att barnavårdsorganen i 
vissa fall skulle äga rätt att tvångsvis föranstalta om läkarun
dersökning av föräldrar till barn beträffande vilka ingripande 
ifrågasatts på grund av förhållandena i hemmet. Jag vill inte be
strida att sådana fall i praktiken kan förekomma, där en dylik 
befogenhet skulle vara av värde. Att införa befogenhet för barna
vårdsnämnderna att förordna om läkarundersökning av föräldrar, 
väcker dock allvarliga betänkligheter med hänsyn till de enskildas 
anspråk på skydd för den kroppsliga integriteten.53) 

53) Prop 1960:10 s 233 f 
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Det finns dock exempel på att domstol har förordnat om ytt

rande beträffande en mors hälsotillstånd. 

Länsrätten förordnade vid muntlig förhandling i mars 
1980, att yttrande skulle inhämtas från psykiatriskt 
skolad läkare rörande moderns hälsotillstånd (i mål rö
rande omhändertagande). 
Yttrandet skulle innefatta bedömning av om moderns hälso
tillstånd skulle utgöra hinder för henne att vårda och 
fostra sina barn. LR anhöll sedan hos klinikchefen vid 
en psykiatrisk klinik att läkarundersökningen skulle 
genomföras och påpekade att modern förklarat sig villig 
att genomgå läkarundersökningen. 
Länsrätten fastställde sedan omhändertagandet. Det fram
går av en skiljaktig mening, att vederbörande läkare hade 
uttalat att moderns psykiska problematik utgjorde ett 
handikapp i hennes förmåga att vårda och fostra sina 
barn, och framhållit att det ur utvecklingspsykologisk 
synvinkel var viktigt att barnet fick tillgång till fler 
vuxna personer än vad som nu var fallet. 
Vid den muntliga förhandlingen i länsrätten framhöll 
läkaren att om det endast var modern som stått för bar
nens uppfostran, detta var en fara för barnets psykiska 
hälsa. Faran var inte akut, utan kontakterna skulle i 
och för sig kunna planeras på ett lugnt sätt. Läkaren 
var emellertid pessimistisk till möjligheterna att modern 
skulle kunna samarbeta med sådana personer som barnen 
behövde. (RR 1784-1980 ej pt) 

Det var förvånansvärt att modern, som biträddes av ombud och 

offentligt biträde enligt rättshjälpslagen, medgav en sådan 

undersökning i ett läge där hon visste att omhändertagande av 

barnen var ifrågasatt. 

Av den tidigare nämnda propositionen framgick att den läkar

undersökning som enligt bestämmelserna i barnavårdslagen kunde 

framtvingas (16 § 2 st) endast gällde den underårige, även om 

det kanske i en del fall vore minst lika angeläget att få 

föräldrar eller andra vuxna undersökta. 54 ) 

I ett mål hade länsrätten efter muntlig förhandling be
slutat lämna modern och den med henne sammanboende man
nen tillfälle att inkomma med utlåtande från läkare vid 
vuxenpsykiatrisk klinik om deras lämplighet som fostrare 
av barnet. Modern och mannen medgav sådan undersökning. 
Därefter höll LR ånyo en muntlig förhandling. De läkare 
som gjorde undersökningen av modern och mannen uttalade 
sammanfattningsvis att tecken på psykisk sjukdom, hjärn
skada eller personlighetsavvikelse inte förelåg. De ansåg 
att modern och mannen borde kunna klara en lämplig fost
ran av barnet om de inte utsattes för alltför stora på
frestningar. Det var viktigt att kontinuerligt stödja 
dem med olika former av sociala stödåtgärder. (KRG 6254-
1979) 

54) Prop 1969:10 s 112 
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Den vuxenpsykiatriska utredningen bidrog till att länsrätten fick 

ett bättre underlag för sitt beslut. 

En av parteh anlitad sakkunnig tar ofta helt ställning för parten 

utan att försöka få en allsidig belysning av saken.( Se KRG 4509-1979) 

Ett sådant s k sakkunnigutlåtande medför att den som är utsatt för 

utredningen känner sig mycket illa behandlad av de sociala myndig

heterna och anser sig ha medhåll av den som skrivit sakkunnigut

låtandet. 

En häradshövding påtalade i en skrift till JO att en barna
vårdsnämnd i samband med utredning för avgivande av yttrande 
till domsagans häradsrätt i en vårdnadsfråga låtit underkasta 
barnet barnpsykiatrisk undersökning. Enligt häradshövdingens 
åsikt gav barnavårdslagens bestämmelser inte stöd för en sådan 
åtgärd. Han ansåg att det inte var barnets lämplighet som 
skulle bestämmas utan föräldrarnas. 16 § b arnavårdslagen som 
handlade om barnavårdsnämndens möjlighet att inhämta yttrande 
från läkare var avsedd endast för en bedömning av de barn 
nämndens utredning avsåg och inte för bedömning av föräldrar
nas lämplighet som vårdnadshavare. Nämnden borde ha nöjt sig 
med att ta reda på barnets inställning och att skaffa upplys
ningar om föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare. 
Vederbörande Bvn framhöll att beslutet om läkarundersökning 
inte beslutats i strid mot föräldrarnas vilja. Socialstyrel
sen anförde att barnpsykiatriskt utlåtande bör inhämtas i 
vårdnadsmål då det gäller barn som redan vid den aktuella 
skilsmässan uppvisar sjukdomssymptom av psykisk karaktär som 
kräver ett speciellt hänsynstagande. Även i vårdnadsmål då 
föräldrarna har en påtagligt kontroversiell attityd kan det an
ses lämpligt att barnpsykiatriskt utlåtande inhämtas. Det samma 
gäller då psykisk sjukdom föreligger hos någon av föräldrarna 
vilket kan skapa tveksamhet beträffande lämpligheten att vårda 
eller umgås med barnet. Det är inte heller olämpligt att ta in 
någon på en klinik då omgivningen vid undersökningstillfället 
blir mer neutral, om detta medför att den unge känner sig mer 
fri av en bedömning av sin situation och sina egna önskemål 
utan påverkan av föräldrarna. 
JO anförde: Barnavårdslagens bestämmelser om förfarandet i 
ärenden vid barnavårdsnämnd är i princip tillämpliga på alla 
ärenden hos nämnden, alltså också ärenden rörande angivande 
och yttrande till domstol i vårdnadsfrågor. Härav följer också 
att barnavårdsnämnd i sådant ärende har möjlighet att inhämta 
yttrande av läkare eller annan sakkunnig enligt 16 § 1 st barna
vårdslagen. Denna möjlighet är inte begränsad till att avse 
endast barnet utan kan också avse föräldrarna. Denna undersök
ning måste dock ske frivilligt. Tvångsvis - genomförd undersök
ning får endast ske beträffande underårig och då endast där det 
är fråga om ingripande med stöd av 25 § eller förbud som avses 
i 50 § barnavårdslagen. 
Vad gäller frågan om det var sakligt påkallat med läkarundersök
ning kan anses att sådan undersökning är påkallad då föräldrar
na har en påtagligt kontroversiell attityd när det gäller vård
naden om barnet och man kan befara att förhållandena leder till 
konflikter av sådan art att barnet påverkas psvkiskt i ogynnsam 
riktning. (JO 1972 s 198 ff) 
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Någon möjlighet att anföra förvaltningsbesvär över ett hand-
X ) 

läggningsbeslut finns inte förrän i samband med att man kan 

anföra besvär över det slutliga beslutet. Ett beslut som fattas 

Morande olika åtgärder för att genomföra en utredning kan man 

inte anföra besvär över. I såväl BvL som SoL och LVU är angivet 

i vilka fall det finns möjligheter att anföra förvaltningsbe

svär. 

Föreligger ingen sådan möjlighet finns i dessa fall eventuellt 

endast möjlighet att anföra kommunalbesvär. (Betr besvär se 

f ö avsnitt E). 

Hörande av barn i utredningen 

Av socialtjänstlagen framgår, att barn över 15 år får föra sin 

egen talan, vilket torde medföra att barnet alltid hörs i ut

redningen. 

Barn under 15 år bör höras om det kan vara till nytta för ut

redningen och barnet inte kan antas ta skada av det. (56 § SoL) 

Avsikten med hörande av barnet är att barnet skall få tillfälle 

att ge en bild av sin egen situation, eventuellt uttrycka egna 

önskemål om åtgärder och själv få information om vad som händer 

i utredningssituationen. 

Om ett barn inte är tillräckligt gammalt för att uttrycka sig 

verbalt, kan utredaren genom att under en tid iaktta barnet 

och - om socialnämnden skall yttra sig i ett visst ärende eller 

ansökan om vård för barnet - få hjälp av personer med yrkesmäs

sig erfarenhet av barn. 

I en vårdnadsprocess och i fråga om verkställighet skall ett 

barn aldrig tvingas ta ställning för eller mot en förälder. För 

barnet betyder ställning för en förälder att han tar ställning 

mot den andra. Barn är som regel ytterst lojala mot sina föräld

rar, och att ställa barnet inför ett direkt val mellan föräldrar

na kan innebära att barnet drabbas av en psykisk konflikt. Det 

finns en klart uttalad policy, att man inte ställer barn inför 

direkta frågor om vilken av föräldrarna det föredrag som vård-

nadshavare. Barnet måste få hjälp att fatta beslut om till vilken 

förälder det huvudsakligen skall höra, dvs Yar det skall bo. 

x) t ex beslut om läkarundersökning 
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Är barnet tillräckligt gammalt försöker man i utredningen att ta 

hänsyn till barnets viljeyttring. 12-årsgränsen är inte angiven 

i 6 kap FB, men används som regel analogt med de bestämmelser i 

FB som handlar om adoption och verkställighet (4 och 21 kap FB). 

Utredaren bör emellertid alltid tala med barnet så snart det är 

möjligt med hänsyn till barnets mognad. 
55) 

Utredningen om barnens rätt ansåg det viktigt att barn fick 

delta vid s k samarbetssamtal - dels för att barnet då skulle 

få möjlighet att yttrycka en vilja, dels för att det vid sam

talen kunde komma fram för barnet känsliga frågor, som skulle 

kunna diskuteras med föräldrarna - t ex skuldkänslor, rädsla och 

besvikelse hos barnet i samband med föräldrarnas konfliker. 

Om en tvist koncentreras på vårdnadsfrågan och tvist omkring 

barnet är det troligt att barnet får skuldkänslor och anser att 

föräldrarnas konflikt beror på barnet och dess existens. Det är 

därför viktigt att barnet både vid samarbetssamtalen och i ut

redningssituationen får klart för sig, att konflikten inte beror 

på barnet utan är helt de vuxnas angelägenhet. Ett långvarigt 

utredningsförfarande kan kanske skada ett barn mer än om det 

hämnar hos "fel" förälder av i princip två lika lämpliga. En 

p r i v a t  s a k k u n n i g ,  s o m  a n l i t a d e s  a v  e n  f ö r ä l d e r ,  u t t a l a d e  b l J a  

följande: 

Jag har stannat vid ett samtal trots att det antagligen gått 
att få fram ett bärkraftigare material med flera samtal, men 
man måste i en utredning också anlägga mentalhygieniska aspek
ter, och barnen har på olika sätt bl a genom kontaktmännen 
varit engagerade i samtalskontakter i tillräcklig grad eller 
för mycket." (SH T 103/81) 

Om barnen uttalat en klar preferens för den ena föräldern, un

derkänns ofta yttrandet av den andra. Föräldrar kan förutsätta 

att barnet inte vågar uttala sin vilja mot den förälder som bar

net bos hos. (Se t ex Södra Roslags TR T 1244/75 / JO 685-1977). 

Det föreligger en tendens att undervärdera barns uppfàttning 

om förhållandena, ofta med motivering att barn lätt påverkas 

(underförstått av den som barnet bor tillsammans med) och snabbt 

byter uppfattning. (Motsvarande påstående fälls inte generellt 

om vuxna). Andra påståenden är att barn kan spela ut vuxna mot 

varandra och lätt kan mutas, t ex med presenter och resor. (Inte 

heller i det fallet görs motsvarande jämförelser med vuxna personer). 

55) SoU 1979:63 
56) aas 103 
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Den allsidiga utredning som förväntas förutsätter ändå att man 

talar med barnet om det är möjligt. Barnet har en svår situation, 

i synnerhet om det är ett stört eller hastigt omplacerat barn, 

och vid utredningen måste man förlita sig på även vad andra i 

barnets omgivning har uppfattat om förhållandena. Det är på

fallande att det i ytterst få fall finns klagomål hos JO över 

att ett barn inte har hörts eller att man inte tagit tillbör

lig hänsyn till barnets åsikter. Sakkunnigutlåtanden som lämnas 

bygger inte på barnets uppgifter. Det är inte säkert att någon 

sakkunnig ens träffar barnet innan något utlåtande skrivs. Värde

ringen av den sakkunniges uppgifter bygger troligen inte på om 

han träffat barnen eller ej. (Se K75 2:3) Finns sak

kunniga med motstridiga uppfattningar, "vinner" den vilkens upp

fattning friar föräldrarna och anser riskerna för barnet mini

mala. 
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Dokumentat ion 

Vad som framkommit vid utredningen av betydelse i ärendet skall 

upptecknas i protokoll eller tillvaratages på annat betryggande 

sätt. (14 § 3 st BvL) 57 ] 

I propositionen framhölls: 

Som förut berörts framkommer en avsevärd del av utredningsma
terialet regelmässigt i annan form än skriftligen. Av vikt är 
att det material som tillföres ärendet på andra vägar på be
tryggande sätt tillvaratages. Självfallet är det dock inte er
forderligt att bevara annan utredning än sådan som är av bety
delse i ärendet. 
Uppteckningsskyldigheten kan fullgöras på olika sätt, och ut
redningsprotokoll bör alltså - såsom kommittén också ansett -
inte vara erforderligt. Skriftlig redogörelse för vad som fram
kommit av betydelse vid hembesök eller förhör torde sålunda of
ta med fördel kunna uppsättas på ett särskilt papper, som bi-
lägges akten. Mången gång - särskilt i fråga om kortfattade 
muntliga upplysningar från andra myridigheter eller uppgifter 
som inhämtas från nämndens arkiv eller andra tillgängliga hand
lingar - torde det vara till fyllest att anteckning göres på 
en redan förefintlig handling i ärendet. 
Är det att befara, att den som gjort muntligt uttalande av 
väsentlig betydelse senare kan visa sig obenägen att stå fast 
vid uttalandet, är det naturligtvis önskvärt att förfara så 
att någon tvekan inte kan uppstå, huruvida uttalande, överens
stämmande med verkställd anteckning, verkligen gjorts. 58* 

Vid remissbehandlingen av socialutredningens betänkande SOU 

1977:40 har JO framfört betänkligheter mot en alltför torftig 

dokumentation och påpekat, att det är viktigt för beslutsfat

tarna att dokumentationen inte görs allt för sparsam. Dokumen

tationsskyldigheten bör omfatta också uppgifter om åtgärder 

som övervägts men inte genomförts, och om de överväganden som 

legat bakom bedömningarna. Vissa subjektiva värderingar måste 

också få förekomma, eftersom en del uppgifter är av sådant 

slag att de bara kan lämnas i sådan form» Dokumentationen 

bör, för att vara godtagbar, omfatta alla uppgifter som är 

nödvändiga för en rättvisande bedömning såväl av det enskilda 

ärendet som av ärendets handläggning. 

Föredragande statsrådet instämmer i vad JO har anfört och 

understryker särskilt, att det många gånger är befogat att 

57) Motsvarande best finns i 51 § 1 s t SoL 
58) Prop 1960:10 s 229 
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anteckna uppgifter av subjektiv karaktär, om de har ett fak

tiskt underlag och är av betydelse för utredningen. 59 ) 

Socialutskottet anförde att man är skyldig att dokumentera 

alla uppgifter som behövs för att man skall kunna bilda sig 

en riktig uppfattning om ärendet. Utskottet betonade, att 

onödiga eller osakliga uppgifter inte får tillföras ärendet. 

Dokumentationen bör inte heller göras mer omfattande än som 

är påkallat med hänsyn till ändamålet. 60) 

Uppgifter av betydelse i ärendet är självfallet de som är 

relevanta och lämnas under utredningens gång, t ex rörande 

familjens förhållanden, inbördes relationer, faktiska ske

enden, barnens förhållanden i skolan eller på daghem, fritid 

òsv. Registerutdrag och sakkunnigutlåtanden (se härom under 

rubrik "sakkunnigutlåtanden") kan också vara nödvändiga som 

underlag för nämndens beslut. I sina anvisningar till BvL 

skrev socialstyrelsen: 

Utredaren bör i rapporten i möjligaste mån lämna konkreta 
upplysningar och undvika allmänt hållna uttryck. - Allmänna 
värdeomdömen bör också undvikas. 61) 

De uppgifter som är nödvändiga som underlag för ett beslut 

bör sammanfattas i en utredning. Det finns visserligen inga 

formella krav på hur en sådan skall se ut, men det måste vara 

mycket svårt för en beslutsfattare att av spridda anteckningar 

i en journal kunna utläsa förhållanden som kan ligga till 

grund för ett beslut. Därtill kommer att den berörde har rätt 

till aktinsyn och skall få del av handlingar som skall ligga 

till grund för beslutet. (14 och 15 §§ FL, numera också 53 och 

54 SoL). Materialet blir omöjligt att överskåda om inte uppgif

terna sammanställts. 

JO har diskuterat hur en barnavårdsutredning lämpligen bör 

sammanställas: 

Utredningsmaterialet i ett ärende kan självfallet doku
menteras i form av journalanteckningar och därtill foga
de originalhandlingar eller liknande. 
En annan sak är huruvida det dokumenterade materialet 
behöver sammanställas i strukturerad form i en särskild 
handling. 
Med anledning av vad nämnden anfört i denna fråga vill 
jag påpeka, att en sammanställning av utredningsmaterial 
kan motiveras också av andra skäl än enbart tanken på 
att en annan tjänsteman kan komma att överta handlägg
ningen. 

59) Prop 1979/80:1 del A s 402 
60) SoU 1979/80:44 s 93 f 
61) Socialstyrelsens Råd och anvisningar nr 170 s 15 
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Skyldigheten att kommunicera verkställd utredning med den 
som saken berör och den praktiska möjligheten att genom
föra sådan kommunicering kan således utgöra ett viktigt skäl 
för att sammanställa utredningsmaterialet i en enda handling. 
For den berörde kan det vara nog så viktigt att på ett någor
lunda lättillgängligt sätt få sammanhanden i en utredning 
klarlagda. Metoden ger också bättre möjligheter från social-
förvalningens sida att tillkännage de bedömningar som utred
ningen föranlett* 

Vidare torde en ändamålsenlig och lämplig sammanträdesord
ning kräva att nämnden, om den skall besluta i saken, också 
får tillgång till utredningsmaterialet i sammanställd form. 
som underlag för sitt ställningstagande. Detta torde gälla 
åtminstone om materialet annars skulle bestå av flera, sprid
da journalanteckningar, som är föga lämpade för muntlig före
dragning inför nämnden och som skulle visa sig o sammanhängan
de, om de enbart kopierades och förelades nämnden som besluts
underlag. Om utredningar inte sammanställs torde risken öka 
för att nämnderna kan komma att styras av själva beslutsför-
ëlagen. I förevarande ärende hade social centralnämnden enligt 
journalanteckningarna föreslagits att besluta att inga åt
gärder skulle vidtagas utöver pågående hjälpåtgärder. Det 
borde då för nämndens ställningstagande ha varit erforder
ligt att få utredningen presenterad i sådant skick som krävdes 
för en saklig bedömning av förslaget och för nämndens eget 
självständiga ställningstagande. Enklast och mest lämpligt 
hade då varit att utredningen varit sammanställd. (JO 1979/80 
s 273 ff) 

I ett tidigare ärende anförde JO: 

Hit ingivet material i ärendet utgörs i huvudsak av journal
anteckningar. Om dokumentering av insamlat material har jag 
tidigare framhållit att av § 14 BvL inte nödvändigtvis följer 
att de uppgifter som framkommer måste ställas samman i en 
handling som rubriceras "Utredning"för att kravet på en ut
redning enligt barnavårdslagen skall vara uppfyllt. Rent for
mellt synes inga hinder föreligga för att bedriva en utredning 
så att erhållna uppgifer i huvudsak endast kommer till synes 
i journalanteckningar. För att materialet skall kunna fungera 
som utredning och tjäna som ett säkert underlag för beslut 
om åtgärder torde dock i regel de erhållna uppgifterna be
höva i viss utsträckning sovras, systematiseras, sammanfattas 
och analyseras. 
I detta ärende handlade man på grundval av ett mindre betrygg
ande underlag än man skulle ha haft om en regelrätt utredning 
funnits med en analys av problemen. (JO 1786-1975) 

I en utredning tar man med de fakta som är relevanta för utredningen. 

Man måste gallra i journalanteckningar för att dessa skall kunna 

ligga till grund för ett beslut. Eftersom utredningen skall kommu

niceras måste en sammanfattning göras på ett sådant sätt att utred

ningen blir tjänlig för sitt ändamål. (Se t ex JO 246-1980) 
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I och för sig har den som ärendet gäller rätt till insyn i 

sin personakt. Det kan emellertid vara svårt att få en över

blick över materialet i akten, och man har ingen besvärsrätt 

förrän utredningen färdigställts och beslutet fattats. Påpe

kanden om utredningens innehåll och önskemål om komplettering 

skall ske i samband med kommuniceringen (15 § FL). 

JO har i ett ärende (rörande förfarande vid protokolls
justering) bl a anfört: 
"Utredningens syfte är att klarlägga de omständigheter 
som är av betydelse för ärendets bedömning. Ärendets art 
och omfattning bestämmer alltså vad som måste utredas. 
Den omständigheten att bistånd begärs från en förälder 
och att initiativet således kommer från denne medför 
inte att utredningskravet bortfaller. En annan sak är 
att enkla stödåtgärder ofta inte kräver någon mera in
gående utredning och att dokumentationen i sådana fall 
kan få vara av mindre omfattning." JO påpekar också, 
att den i sammanträdesprotokollet upptagna redogörelsen 
för vad ordföranden har yttrat inför nämnden självfal
let inte utgör en godtagbar ersättning för en utredning 
enligt 14 § barnavårdslagen. (JO 775-1976) 

Vikten av dokumentation i akten påpekas nedan: 

I ett ärende rörande anmälan mot en handläggare inom 
socialvården tog JO upp frågan om aktdokumentation. 
"Vid beredningen här uppmärksammades att socialförvalt
ningens akt innehöll endast få anteckningar efter maj 
1976. Av remissvaren framgår, att socialförvaltningens 
kontakt med familjen kontinuerligt fortsatt. Några an
teckningar om vad som förevarit har dock inte skett. 
Som socialchefen anfört i sitt svar hit är det av rätts
säkerhetskäl men även ur behandlingssynpunkt viktigt 
att anteckningar av betydelse införs i akten. Också 
andra skäl påkallar att aktanteckningar blir förda. Det 
är därvid särskilt att märka, att aktdokumentation er
fordras för att i förekommande fall kunna vidta åtgärd 
enligt barnavårdslagen. Sådan kräver ju enligt 14 § 
att utredning skett. Erforderligt vidtagande av åtgär
der får inte omöjliggöras genom att aktdokumentationen 
är bristfällig, och att utredningen därigenom inte före
finns hos den befattningshavare eller de organ som en
ligt tillämplig delegationsordning eller enligt lag 
har att besluta om åtgärden." (JO 544 och 689-1976) 

Även de åtgärder som vidtagits i samråd med familjen har be

tydelse för ärendets fortsatta formella handläggning och bör 

därför antecknas i akten. Man bör emellertid observera att 

en utredning som huvudsakligen skall spegla aktuella för

hållanden inte enbart får byggas på aktanteckningar, om man 

inte avser att med aktdokumentationen visa vilken utveckling 

barnet genomgått. 
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Partsinsyn 

En allmän processrättslig och förvaltningsrättslig princip 

är att en part skall ha rätt till fullständig insyn i det 

material som domstolen eller myndigheten lägger till grund 

för sitt avgörande. För att parten skall kunna göra det på 

ett meningsfullt sätt måste han redan på beredningsstadiet 

få tillgång till det material som tillförts ärendet och kan 

komma att påverka utgången. Rätten till tidig insyn är en 

förutsättning för att en part skall kunna bemöta vad som 

talar emot honom och kunna kontrollera att handläggningen är 

korrekt, t ex inte förhalas. Möjligheten till insyn har ock

så angetts vara en förutsättning för att han skall kunna be

döma om det lönar sig att överklaga beslutet. 

Såväl i FL (14 §) som i FPL (43 §) ges "sökande, klagande 

eller annan part" en principiell rätt att ta del av vad som 

tillförts ärendet. Materialet kan sammanställas i en akt, då 

aktinsyn kan tillämpas. Ställer man den som är berättigad 

till insyn i centrum, talar man om partsinsyn. 62 ) 

I SoL har den enskildes rätt till insyn stärkts med införande 

av 52 §, av vilken framgår att den enskilde skall hållas un

derrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar 

som förs om honom. Detta innebär en uppmaning till tjänste

mannen att försöka förmå den enskilde att ta del av det ma

terial som finns och fortlöpande följa de anteckningar eller 

den utredning som görs. 

Kommunicering är avsedd att stärka den enskildes rättssäker

het, om man i det begreppet innefattar att beslut inte skall 

få fattas över den enskildes huvud. Av 19 § BvL framgick, 

att den som enligt FL:s bestämmelser skulle beredas tillfälle 

att yttra sig, också hade rätt att muntligen höras av nämn

den. I andra stycket nämndes att "den ärendet rör" hade vissa 

rättigheter. Motsvarande bestämmelser finns nu i 55 § SoL. 

62) Ragnemalm s 62 
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För att kunna tillgodose den enskildes rättigheter var man 

nödsakad se på FL:s regler om personkretsen. 15 § FL anger 

att ärende - utom i vissa angivna fall - inte får avgöras 

utan att "sökande, klagande eller annan part underrättas 

om det som tillförts ärendet genom annan än honom själv, 

och tillfälle beretts honom att yttra sig över det." 

Den grundläggande princip i det administrativa förfarandet 

som parts yttranderätt innebär, tillämpas även enligt SoL 

och LVU. Den som är berörd av ett ärende har också rätt till 

aktinsyn, så länge handlingarna omfattar hans egen sak och 

inte är sekretessbelagda gentemot den berörda. 63 ) 

Rätten till aktinsyn förutsätter att den ärendet rör själv 

tar initiativ för att bevaka sina intressen, medan kommuni-

cering är en skyldighet för myndigheten. Regeln om kommunice-

ring gäller endast när myndigheter har att avgöra ett ärende, 

vilket innebär att om nämnden fattar ett beslut om ärendets 

handläggning behöver man inte kommunicera detta. Fattar myn

digheten ett beslut under ärendets handläggning, och detta 

alltså inte är slutligt, är kommuniceringsregeln inte obli

gatorisk. 

BvL innehöll inte bestämmelser om att yttranden som SN läm

nade, t ex till domstol eller annan instans skulle kommuni

ceras. FL:s bestämmelser ansågs inte omfatta annat än beslut. 

JO uttalade emellertid att bestämmelserna om yttranderätt 

m m (tidigare intagna i 19 § BvL, därefter i 14 och 15 §§ 

FL) skulle tillämpas också där SN inte fattade beslut. (JO 

1965 s 45 ff) 

Bestämmelserna i 54 § SoL innebär, att 15 § FL skall tilläm

pas i alla ärenden hos socialnämnden, således också yttran

den i t ex vårdnadsärenden. 

Principen att "ingen skall dömas ohörd" ligger till grund 

för bestämmelserna i 15 § FL. Kommunicering är ett oavvis

ligt krav när en myndighet skall fatta beslut om myndighets

utövning i ett ärende som väntas gå någon emot. Däremot kan 

man vid totalt bifall till t ex ansökan om förmån underlåta 

kommunicering (se härom undantagen i best.). Begreppet "kom-

municering" bör skiljas från begreppet "delgivning". Man kan 

kommunicera genom delgivning. 

63) T ex enl 7 kap 6 § S ekrL. 
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Kommunicering skall ske när utredningen är avslutad, så att 

parten kan få del av hela utredningsmaterialet på en gång. 

Ingenting hindrar självfallet att man under utredningens 

gång kommunicerar inkomna handlingar m m. Kommunicering är 

obligatorisk beträffande alla handlingar och uppgifter som 

tillförts ärendet av någon annan än den sökande själv. 

Om myndigheten tar bort sekretessbelagt material ur utredningen 

skall den meddela att det är gjort. Samtidigt måste man tala 

om att parterna har rätt att få sekretessfrågan provad i sär

skild ordning. 64) 

Hur kommuniceringen skall ske är inte bestämt i lag. Lämp

ligast är att överlämna ett ex av en utredning för att par

ten skall kunna gå igenom den. I andra fall kan det vara 

lämpligt att meddela muntligt innehållet i utredningen. I 

båda fallen förutsätts att de detaljer som är svåra att för

stå förklaras. I vissa ärenden kan det från psykologisk syn

punkt vara olämpligt att utredningen lämnas ut. Möjligheten 

att ta till vara sin rätt beror för den enskilde i hög grad 

på vilken information han får. Grunden för rättssäkerhet är 

att man får möjlighet att ta del av och bemöta lämnade upp

gifter och i förekommande fall få utredningsmaterialet komp

letterat. 65) 

De undantagsbestämmelser som finns i 15 § FL bör tillämpas 

med största försiktighet. I tveksamma fall bör man hellre 

kommunicera materialet än att underlåta det. Att kommunicering 

sker, och med rätt person är avgörande för om beslutet har 

tillkommit i laga ordning. (Se KRJ 3470-1978) 

En annan fråga är vilken skyldighet förvaltningsdomstol har 

att begära in handlingar som kommit in till rätten är ofull

ständiga. (Se KRG 4861-197 9 ) 

Om kommuniceringsregéln skall ha någon reell betydelse för 

den enskilde bör kommunicering ske i så god tid att han hin

n e r  s ä t t a  s i g  i n  i  u t r e d n i n g e n ,  k o n t r o l l e r a  m a t e r i a l e t  o s v .  

Från den synpunkten kan det vara värdefullt om den enskilde 

tidigare har fått delar av materialet. Någon tidsfrist är 

inte angiven i lagen. Inom vilken tid yttrande bör vara 

myndigheten till handa har inte angetts och inte heller nämnts 

i förarbetena. En vecka har ansetts vara skälig tid.66 ) 

(Se JO 4 38-197 9 ) 

64) Fahlberg-Widén: Samhället och barnen, 12 uppl. Sthlm 1977 
65) Krantz s 149 
66 ) Krantz s 163 
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Tiden för part att ta del av utredningen kan bli för kort. Detta 

kan ha sin förklaring i utredningstidens längd, som i vissa fall 

är fyra veckor. Inom den tiden skall nämnden också fatta sitt be

slut. Som tidigare nämnts (se under "tidsaspekten") blir svårig

heterna stora att inom den angivna tidsramen ta hänsyn till alla 

de formella regler, som är viktiga för den enskilde ur rättssäker

hetssynpunkt. En avvägning måste göras mellan utredningens kvalitet, 

dess användbarhet som beslutsunderlag och parternas önskemål om 

längre tid för att ta del av utredningen, och faran för barnet som 

kan motivera att man påskyndar utredningen. 

I Vilhelmina kommun har gjorts en undersökning om bl a kommunice-

ringsreglernas efterlevnad i barnavårdsmål. Där framgick att 19 

anmälningar föranlett 16 skriftligt dokumenterade utredningar, 

varav två föranletts av samma anmälan. Åtta av utredningarna hade 

med visshet kommunicerats. Vid en senare intervju med socialchefen 

framgick att ytterligare utredningar eventuellt hade kommunicerats 

fast detta inte noterats. Långa reseavstånd och tidsbrist kunde 

vara anledning till utebliven kommunicering. Inte i något fall hade 

framkommit att part haft något att erinra mot utredningens inne-

håll.67) 

Om en nämndledamot vid sammanträde i socialnämnden tillför ären

det något nytt, skall detta kommuniceras med den ärendet gäller, 

om det inte är uppenbart obehövligt, eller det finns något annat 

skäl att göra undantag från kommuniceringsregeln. 

En annan fråga är om ett förslag har kommunicerats, men nämnden 

anser att den vill fatta beslut om mer vittgående åtgärder än de 

föreslagna. Eftersom det är det som tillförts ärendet av annan än 

sökande själv som är huvudprincipen, och det är det den enskilde 

skall yttra sig om, är det inte nödvändigt att kommunicera nämndens 

avsikt att fatta ett annat beslut. Det skulle innebära att alla 

förslag i nämnden - t ex i en votering - först skulle kommuniceras 

med den sökande eller klagande. 

57) BruksrOlsson, Sundberg: Barnavårdens rättsskyddsregler i 
det enskilda fallet, en studie av reglernas efterlevnad i 
Vilhelmina K:n 1977. Stencil. Högskolan i Östersund 1979. 
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Hörande inför nämnden. 

I förvaltningslagen finns inga regler om skriftlighet då 

ett mål anhängiggörs i första instans. Normalt är handlägg

ningen skriftlig. Initiativ till handläggning tas oftast 

genom att sökanden eller klaganden lämnar en handling. Det 

bör av handlingen framgå vem sökanden är, var han bor och 

vad han ansöker om. Handlingen skall vara undertecknad. 68 ) 

Av 16 § FL framgår, att en sökande eller klagande kan få lämna 

uppgifter muntligt. Dessa skall antecknas genom myndighetens 

försorg, om det är nödvändigt. Denna regel torde vara ett un

dantag från principen att handläggningen huvudsakligen skall * 

vara skriftlig. 

Av 19 § BvL framgick, att den som enligt 15 § FL hade rätt 

att yttra sig, också kunde begära att höras av nämnden. Han 

skulle erinras om rätten att bli hörd. Bestämmelsen gällde 

endast föräldrarna om barnet var under 15 år. I prop hade fö

redragande statsrådet yttrat att det var fråga om rätt att 

visa sig, göra ett personligt intryck och lägga fram sin sak. 

Förhöret borde hållas inför nämnden samfällt - det borde inte 

stå nämnden fritt att ge i uppdrag åt någon,eller några leda

möter att hålla förhöret. Det ansågs också viktigt att han 

fick utveckla sin talan och förebringa bevisning. 69) 

Socialutredningen föreslog att den. rätt till personlig in

ställelse som den enskilde hade enligt BvL skulle göras till

lämplig i alla ärenden enligt den kommande lagstiftningen 

(socialtjänstlagen). Föredragande statsrådet anslöt sig till 

utredningens uppfattning och ansåg, att om nämnden hade dele

gerat sitt beslutsfattande till en enskild ledamot eller 

tjänsteman hos nämnden, skulle rätten att bli personligen 

hörd anses innebära rätt att bli hörd av beslutsfattaren. 70) 

Nämnden eller beslutsfattaren kan dock vägra den enskilde 

rätt till företräde om särskilda skäl föranleder det, t ex 

när en framställning är uppenbart ogrundad.^ 55 § SoL ger 

68) Ragnemalm s 53 
69) prop 1960:10 s 241 
70) prop 1979/80:1 del A s 406 f 
71) aas 567 
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alltså den som har rätt att yttra sig enligt 15 § FL rätt 

att få företräde för nämnden om inte särskilda skäl föranleder 

annat. Den enskilde skall underrättas om denna sin rätt. I 

tidigare praxis har ansetts, att underlåtenhet att erinra 

om rätten att begära muntligt förhör har medfört att beslu

tet inte tillkommit i laga ordning. (Se R75 2:26, RR 1 956-

1972 ) 

I praktiken kan det uppstå vissa svårigheter när den enskilde 

skall höras av nämnden. SN kan bestå av ganska många perso

ner, där också föredragande och andra tjänstemän kan vara 

närvarande. Klienten är som regel ensam, i vissa fall finns 

ombud eller biträde med. Utredningarna är numera i de flesta 

fall så fullständiga att begäran att höras av nämnden kan 

synas onödig. Det är sällan nya faktiska uppgifter tillförs 

utredningen. (Se JO 1 977/78 s 216 ff) 

När parten hörs skall han beredas tillfälle att lägga fram 

sin sak inför dem som skall fatta beslut i ärendet. Det är 

inte meningen att parten genom att ställa frågor till när

varande skulle medverka till en komplettering av utredningenT 

Det ankommer ytterst på nämnden att avgöra i vilken omfatt

ning part som hörs av nämnden får ställa frågor. 

Vilken betydelse en personlig inställelse kan ha kan disku

teras. En begäran om förhör kan medföra både fördelar och 

nackdelar för den part som begärt förhöret. 

Även i fråga om ingripanden för att skydda barn kan det vara 

tveksamt om den personliga inställelsen är till gagn för 

barnet eller föräldrarna. Barn under 15 år har inte rätt 

att bli hörda och det kan förekomma att ett ärende blir miss

bedömt på grund av det - må vara tillfälliga - intryck för

äldrarna gör vid sitt sammanträffande med nämnden. (Se t ex 

JO 1977/78 s 217 f) 

När en mor träffade nämndens representanter, gjorde hon ett 

så gott intryck att nämnden mot utredarnas förslag beslutat 

att inte omhänderta ett barn för vård. Det korta sammanträf

fandet uppvägde dels den faktiska kännedom om förhållandena 

som nämnden hade, dels den risk barnet löpte. Av JO:s utta

lande framgår att det endast var en delegation ur nämnden 

som träffade modern. Föredragande statsrådet framhöll i 

prop att det inte borde stå nämnden fritt att uppdraga för

höret åt någon eller några av sina ledamöter, utan det borde 
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ske inför samfälld nämnd. JO kommenterar inte nämndens agerande 

i detta hänseende i referatet. 

Reglerna förutsätter att man underrättas om sammanträdet i så 

god tid att man får en praktisk möjlighet att ta tillvara sina 

intressen. (Se JO 294-1979) 

I en anmälan till JO hade en vårdnadshavare gjort gällande att 

ärende rörande omhändertagande av hennes barn hade avgjorts utan 

att inblandade parter hade hörts. 

JO redogjorde i sitt beslut för gällande regler rörande för
hör inför nämnden och kommunicering enligt förvaltningslagen. 
Bet framgick inte av handlingarna i ärendet om modern hade 
underrättats om nämndens sammanträde och om hon fått ta del 
av något beslutsunderlag. (Det rörde sig i detta fall om ett 
beslut om omhändertagande för utredning.) JO ansåg att sär
skilt med hänsyn till att beslutsunderlaget för nämnden måste 
ha framstått som begränsat, det hade varit i hög grad motiverat 
att underrätta modern om sammanträdet och bereda henne till
fälle att yttra sig före nämndens beslut. (JO 953-1979) 

Det ansågs i och för sig att bestämmelserna i 19 § BvL inte var 

tvingande vid prövning av frågor om omhändertagande för utred

ning, men parter måste även i sådana fall i möjligaste mån få 

kännedom om det beslutsunderlag som fanns och få tillfälle att 

vara med vid sammanträde om de ville höras. 

Bestämmelsen om möjlighet till förhör av nämnden tolkas i nedan

stående fall så, att nämnden genom att höra olika personer skall 

medverka i utredningen. 

I ett ärende hos JO kom det fram att en social centralnämnd 
enligt protokoll beslutat att höra de av barnets föräldrar 
åberopade personerna var och en för sig. Fadern bestred att 
han gjort sig skyldig till misshandel av barnet. Ett av de 
hörda "vittnena" framhöll att det gällde att inte endast 
ta hänsyn till barnen utan se till hela familjens intressen. 
Nämnden beslöt omhänderta barnet p g a misshandel. Beslutet 
fastställdes av länsrätten. (JO 2754-1977) 

Om détta skulle vara ett allmänt förekommande handläggningssätt 

är en konventionell utredning utförd av tjänstemän onödig. 

Frågan är om ett sådant förfaringssätt kan ha något berättigande 

vid sidan om en utredning utförd av tjänstemän. Å andra sidan har 

nämnden full frihet att låta verkställa en utredning på det sätt 

som nämnden finner lämpligt (med hänsyn tagen till barnavårds-

lagens bestämmelser om att det skulle ske med minsta möjliga 

olägenhet och kostnader för parterna)'. Det förutsätter emeller

tid att båda parter får kännedom om vad som tillförts ärendet, 

eftersom nämnden endast kan fatta beslut på grundval av material 

som kommuniceras. 
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Enligt 20 § b arnavårdslagen fick part anlita ombud eller biträde 
72 ) 

(numera SoL 53 §). Parten måste ändå, om han hade ombud, med

verka personligen om myndigheten begärde det. Vid remissbehand

ling av förslaget till barnavårdslag hade framställts yrkanden 

om att parten skulle underrättas om sin rätt till biträde och 

om att biträde i vissa fall skulle kunna förordnas honom. Pep 

chefen hänsköt frågan till besvärssakkunniga och utredningen 
73) 

om administrativa frihetsberövanden. 

I tidigare ref JO-ärenden (JO 294-1979) anförde nämnden i 
sitt svar till JO: "Vid samtal och delgivning som förevarit 
vid ärendets behandling på socialkontoret har jämväl muntlig 
information utgått om rätten att anlita biträde." 

Av barnavårdslagen framgick, att parten skulle underrättas om 

sin rätt att anlita biträde och att höras av nämnden. COm barns 

rätt till biträde m m se avsnitt B 1) Nämnden kan också besluta 

att sakkunniga skall höras muntligen av nämnden. Det är dock 

tveksamt om det finns en offentligrättslig skyldighet för en 

sakkunnig att hörsamma en sådan kallelse. Om någon hörs på 

direkt begäran av någon part bör parten eller hans ombud vara 

med vid förhöret, om det inte medför hinder eller olägenhet. 

Barnavårdskommittén ansåg att något uttryckligt stadgande om 

detta inte var nödvändigt. Dep chefen underströk vikten av att 
74) 

man iakttog den angivna principen. Parten har en självfallen 

rätt att ta del av det som skall ligga till grund för beslutet 

och ha insyn under utredningens gång. Det betyder att om parten 

inte är närvarande måste det som framkommit antecknas och del

ges honom i efterhand, om inte uppgifterna helt saknar betydelse 

för ärendets avgörande. 

Tidsaspekter 

En utredning skall göras snabbt. Det är väsentligt av flera skäl: 

Barnen är i vissa fall helt skyddslösa och har ingen annan möj

lighet att få hjälp än genom samhället och ev bekanta, släkt och 

grannar om föräldrarna inte fungerar bra. Den som berörs av är

endet skall ha möjlighet att få ett snabbt beslut för att ha möj

lighet att besvära sig över det. Drar utredningen ut på tiden 

saknas formella möjligheter att klaga. Även om s k behandlings

insatser sätts in under utredningstiden får man inte avvakta 

7»2) Bi träde kan inte företa självständiga rättshandlingar. 
Ombud har fullmakt från sin huvudman och kan handla i 
dennes ställe, t ex ingå förlikning, ta emot ersättning m m 

73) Prop 1960:10 s 11 
74) a a sid 242 
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effekterna av dessa för att slutföra utredningen och fatta det 

slutliga beslutet. 

Utredning när det gäller ingripande för att skydda ett barn 

skall ske med förtur och prioriteras om arbetsbelastningen 

är hög. I prop till barnavårdslagen uttalade föredragande stats

rådet: 

Utredningen skall enligt stadgande i andra stycket av förevarande 
paragraf ('14 §, förf: s anm)' genomföras så skyndsamt som förhåll
andena betingar. Regeln är elastisk och behovet av skyndsamhet 
framträder naturligtvis med mycket olika styrka i olika ärenden * 
Vid bedömningen av vilken skyndsamhet som är av nöden är att be
akta såväl ärendets art som omständigheterna i det särskilda 
fallet. Vid ifrågasatt ingripande beträffande underårig är stor 
skyndsamhet regelmässigt påkallad. -75) 

En snabb handläggning är ett elementärt rättssäkerhetskrav. 

JO anför: 

"En barnavårdsutredning har vidare ett visst bestämt ända
mål, nämligen att för den beslutande och i förekommande 
fall för de politiskt ansvariga klarlägga de faktiska för
hållandena och tillhandahålla ett tillfredsställande be
slutsunderlag. Däremot har en barnavårdsutrédning inte i 
sig till syfte att utgöra en behandlingsåtgärd eller en 
ram för loka behandlingsåtgärder ehuru det ibland kan vara 
lämpligt att redan under utredningstiden sätta in hjälpåt-
gärder som uppenbart är av godo för barnet eller familjen. 
Utredningsskyldigheten påverkas inte heller av om man vid
tar olika stödjande åtgärder. Man är likafullt skyldig att 
slutföra den formella utredningen inom rimlig tid och fram
lägga förslag till beslut." "Också för de berörda familjerna 
ter det sig negativt att under lång tid tvingas leva i oviss
het om vad som kommer att hända och ständigt befinna sig " 
'under utredning'. Jag anser vidare att man med tanke på de 
berördas rätt till insyn och till att själva få utveckla sin 
talan måste kräva att utredningen slutförs så fort som möj
ligt så att vederbörande kan få tillfälle att bemöta påstå
enden i utredningen och eventuella förslag till åtgärder. Den 
enskilde blir annars i alltför hög grad utlämnad åt enskilda 
tjänstemäns personliga bedömningar." <J0 1978/79 s 167 f.h 

En naturlig gräns för utredningstiden fanns i de fall ett barn 
76) 

omhändertas för utredning då utredningstiden under inta för

hållanden kunde överstiga fyra veckor. Inom den tiden skulle 

nämnden också ha fattat ett beslut. 

75) Prop 1960:10 s 228 
76) numera omedelbart omhändertagande enl LVU & § 
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I en anmälan till JO påstod en fader att utredaren ständigt 

förhalade utredningen: 

Mannen uppger att det ända sedan januari 1978 inte funnits 
några skriftliga beslut om barnens omhändertagande, trots 
att dessa då redan vistats i tre olika fosterhem. Utreda
ren hade från början, våren 1978, lovat att utredningen 
skulle vara färdig inom en vecka. Familjen hade ombetts 
skaffa referenser, men hade trots en stor bekantskaps
krets inte gjort det. Utredaren lämnade därefter mer eller 
mindre regelbundna besked om att utredningen skulle avslutas. 
I september 1978 fick fadern på nytt ett sådant besked. 
Under vecka 4 år 1979 meddelade utredaren att föräldrarna 
skulle få utredningen vecka 5.. Vede rbörande sociala distrikts
nämnd yttrade sig och åberopade bl a en PM från maj 1979 av 
utredaren. "Den utredning som avses i klagomålen inleddes 
i januari 1978. Under denna tid har hon (utredaren) flera 
gånger försökt att få ett sammanträffande till stånd, men 
fadern har avböjt samtal såväl i hemmet som på servicecen
tralen. Kontakten har därför fått ske pr telefon på hans 
arbetsplats, och på sådana tider att hon själv i allmänhet 
var upptagen av klientbesök. Under sommaren 1978 var föräld
rarna bortresta, och hon kom åter i förbindelse med dem först 
i september. Den begränsade möjligheten att diskutera med dem 
försvårade och försenade utredningen och det komplicerade sam
spelet mellan främst fadern och pojkarna och föräldrarnas o-
vilja att ta kontakt med fosterhem och institution medförde 
att avsevärd tid ägnades dessa frågor. Hon har strävat efter 
att lära känna barnens situation och att söka lösa familjens 
konflikt på sådant sätt att barnen inte avvisas av föräld
rarna. Utredningen har dock tagit längre tid i anspråk än 
som varit acceptabelt och utredaren beklarade detta." 
Fadern bemötte yttrandet och vände sig därvid mot utredarens 
uppgifter att det var hans eget agerande som var orsak till 
att utredningen inte kunnat slutföras förrän efter ett och 
ett halvt år. Han hade tvärtom vädjat till henne vid flera 
tillfällen att om möjligt avsluta utredningen då dröjesmålet 
också var psykiskt belastande för föräldrarna. 

Jo uttalar i sin bedömning: "När det gäller tidsåtgången innan 
utredningen färdigställs kan inledningsvis konstateras, att 
det enligt 14 § barnavårdslagen åligger barnavårdsnämnd, var
med i sammanhanget även förstås social distriktsnämd att utan 
dröjesmål inleda utredning så snart nämnden fått kännedom om 
sådant som kan antas påkalla någon nämnds åtgärd. Det ligger 
i sakens natur att denna utredning skall syfta till en sådan 
kartläggning av det som tilldragit sig nämndens uppmärksamhet, 
att den kan tjäna som underlag för en bedömning av om åtgärder 
är påkallade och i så fall vilka åtgärder. Enligt samma lagrum, 
skall utredningen genomföras skydsamt. Det är givet, att kravet 
på skyndsamhet gör sig särskilt starkt gällande när det fram
står som klart att beslut om omhändertagande kan bli aktuellt. 

76) numera omedelbart omhändertagande enl LVU 6 § 
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Trots att utredningen i ärendet påbörjades i januari 1978 har 
den inte färdigställts förrän i mitten av maj 1979f dvs unge
fär ett år och fyra månader efter det att misstänke om missför
hållande uppstått, och drygt ett år efter det första ingripan
det. Någon egentlig tvekan om valet av åtgärd tycks knappast 
ha funnits eftersom - utredaren - redan i mars månad 1978 an
gående de sedermera omhändertagna pojkarna och i juni samma år 
angående flickan antecknat att hon inte såg något alternativ 
för dessa barn till en lång tids placering i fosterhem. Uppen
barligen har - fader - vid flera tillfällen uppmanat henne att 
slutföra utredningen. Vad - utredaren - anfört om svårigheterna 
att färdigställa utredningen kan inte rättfärdiga ett så långt 
dröjesmål som det varit fråga om. Enligt min mening har dröjes-
målet varit helt oacceptabelt." ( JO 438-1979.) 

Här uppkommer frågan om vem som kan lastas för att en barnavårdsut

redning kan ta oskäligt lång tid. 

I de fall föräldrar känner sig hotade av ett eventuellt omhänder

tagande eller misstänkliggjorda försöker de ställa hinder i vägen 

för att utredningen färdigställs och ett slutligt beslut kan fattas. 

I det refererade fallet har uppenbarligen föräldrarnas byte av tele

fonnummer och bortovaro under sommaren medverkat till att hindra att 

utredningen kunde göras klar. Även om fadern verbalt försökt på

skynda utredningen hade han inte medverkat genom sitt handlingssätt. 

På så sätt har han fördröjt det slutliga beslutet. 

I ett inspektionsärende har JO anfört: "Med hänsyn till inne
hållet i anmälningen och till de uppgifter som framkom redan 
vid den första delen av utredningen borde denna rimligen ha 
bedrivits skyndsamt så att erforderliga åtgärder utan dröjes
mål skulle kunna vidtagas betr K." 
"Inte heller kan det ur allmän synpunkt accepteras att en ut
redning om bland annat misstänkt barnmisshandel tar 1/2 år 
eller mer i anspråk, därför talar såväl hänsyn till barnet 
som till rättssäkerhetsaspekter.11 (JO 3.199-1976) 

Av ärendet framgår att det skett ett uppehåll i utredningen under 

en viss period, vilket anses ha varit till nackdel för barnet. En 

anonym skriftlig anmälan hade inkommit i juni 1976, och enligt 

JO:s uppfattning borde utredningen ha varit klar i september. Uppe

hållet varade cirka fyra månader. 

Då det gäller utredningar i vårdnadsmål har man nu alltmera över

gått till att försöka få föräldrar att komma överens i vårdnads

frågan. För detta ändamål används tekniken med samarbetssamtal. 

(Se härom under rubriken "Sakkunnigutlåtanden"). Dessa får emeller

tid inte användas mot någon av föräldrarnas vilja, och i vissa fall 

är alltså frågan om en regelrätt utredning i vårdnadsfrågan aktuell. 
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Domstolen begär regelmässigt skriftlig hos socialnämnden att nämn

den skall avge ett yttrande. Som grund för detta måste en utredning 

göras. Utredningen görs av en eller två tjänsteitiäji, anställda hos 

nämnden, eller genom andra personer som anlitas av nämnden för upp

drag av denna art. 

Genom svårigheten att avsätta tid för vårdnadsutredningar eller att 

hitta lämpliga personer som gör dem, kan det ta ganska lång tid innan 

någon person som kan göra utredningen förordnas. Det har förekommit 

att det har tagit upp till sex månader att hitta en utredare. I syn

nerhet i fall där parterna är invandrare och saknar tillräckliga 

kunskaper i svenska kan svårigheten att hitta en språkkunnig och 
77) 

lämplig utredare vara stor. 

Genomsnittstiden för utredningen kan variera. Utredningen kan behöva 

kompletteras med utredning inom PBU eller annan, en förälder kan 

vara sjuk, eller någon av föräldrarna önskar inte medverka i under

sökningen eller utredningen. 

JO har ansett, att "en eftersläpning överstigande ett år" inte kan 

godtas. 

"Det åligger självfallet alla myndigheter att handlägga hos 
dem anhängiga ärenden så skydsamt som möjligt. När det gäller 
utredningar ang vårdnad av barn är det med hänsyn till barnets 
fortsatta utveckling av alldeles särskild betydelse att frå
gan snabbt avgöres. Även eljest är det av direkt betydelse 
för avgörande av vårdnadsfrågan, att erforderlig utredning 
inte drar ut på tiden. En förändring av vårdnadsförhållandena 
ter sig nämligen svårare att genomföra ju längre tid ett barn 
har vistats i ett hem och kommit att växa samman med vårdnads-
förhållandena därstädes." (JO 1969 s 242) 

Också 1972 yttrade sig JO om tidsåtgången för vårdnadsutredningar 

och påpekade, att domstolarna skall handlägga vårdnadsfrågorna skynd

samt och att barnavårdsnämnderna och deras motsvarighet inte genom 

onödig tidsutdräkt fick försena domstolarnas avgöranden. Man borde 

eftersträva att utredningarna blev färdiga inom några månader. 

"längre tid behöver i allmänhet inte förekomma i andra fall, 
än där speciella förhållanden - såsom ingående barnpsykiatrisk 
undersökning eller liknande - påkallar det." (JO 1972 s 226) 

I ett år 1974 anhängigjort ärende har JO påpekat, att detta uttal

ande gav uttryck för vad som borde gälla i allmänhet, och att det 

givetvis i det enskilda fallet kunde förekomma omständigheter som 

kunde föranleda längre utredningstid. I det refererade fallet gällde 

det fem månader, vilket JO inte fann anmärkningsvärt. (JO 3383-1974) 

77) Wetter s 26 
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Som tidigare nämnts har JO gjort en undersökning angående handlägg

ningstiden vid utförande av vårdnadsutredningar. Han konstaterar, 

att en av orsakerna till att handläggningen drog ut på tiden uppen

barligen var kommunernas försök att lösa tvisten om barnen genom 

s k saiftarbetssamtal. Om konfliktbearbetningen inte gav önskat re

sultat, hade mycket tid gått förlorad, eftersom de uppgifter som 

kommit fram i samarbetssamtalen inte gärna kunde användas vid en 

mer traditionell vårdnadsutredning. Andra orsaker till att utred

ningen kunde ta lång tid var att föräldrarna inte önskade medverka 

eller att utredare inte kunde förordnas omedelbart. JO:s uttalande, 

som publicerades samtidigt som regeringen lade sin proposition om 

vårdnad och umgänge våren 1982, innehöll sammanfattningsvis, att 

man får godta en rimlig tidsutdräkt med vårdnadsutredningen för 

att samarbetssamtal skall kunna äga rum. De får emellertid inte 

tillåtas dra ut på tiden över åtskilliga månader. Vårdnadsutred

ningar i mer traditionell mening borde kunna slutföras inom sådan 

tid att socialnämndens yttrande var domstolen till handa 3-4 måna

der från det begäran om yttrande inkom till socialförvaltningen. 

Om det är fråga om samarbetssamtal måste man emellertid godta att 

det går längre tid innan domstol får yttrandet, och om man dess

utom måste göra en vårdnadsutredning.skall den sammanlagda tiden 

få ta högst 7-8 månader. (JO 3007-1981, beslut 1982-04-12). 

I propositionen om vårdnad och umgänge föreslogs, att rätten kunde 

förklara mål vilande viss tid, om samarbetssamtal inletts och 
78 i 

någon av parterna begärde det. Riksdagen antog förslaget. 

78) 6 kap 19 § FB i dess lydelse från 1 juli 1983. 
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Psykologiska effekter av utredningen. 

De effekter en utredning ger är inte enbart formella, dvs 

att man får beslutsunderlag för ett yttrande eller underlag 

för en behandling. En del effekter inträder redan i och med 

att utredningen påbörjas. Ett exempel på detta är att man i 

samförstånd med föräldrar kommer fram till att ett barn måste 

omhändertas. En annan möjlighet är att föräldrarna ser att 

tveksamhet råder beträffande deras lämplighet att ha hand om 

barnen, och resultatet kan då bli att det redan i initial

skedet uppstår en direkt motsatsställning till socialtjänsten 

och utredarna. 79 ) 

I dec 1977 omhändertogs två barn, födda 1971 och 1 974, 
för samhällsvård jml 31 § B vL. I familjen fanns ytter
ligare ett barn, f 1976. Det ena omhändertagna barnet 
vistades på barnhem, och det andra placerades i april 
1978 i fosterhem. Anmälningar om missförhållanden i hem
met kom in i jan 1978 via BRIS. I juni 1978 lämnades en 
rapport från barnpsykiatriska kliniken, som bedrivit 
"hemma-hos"-arbete i familjen sedan 1976. I juli 1978 
var en utredning klar. 
Av utredningen framgick, att det äldsta barnet borde 
omhändertas för utredning. Fadern var positiv till om
händertagande vid det tillfället, medan modern reagerade 
våldsamt emot det. När föräldrarna hade tagit del av 
det yttrande som barnpsykiatriska kliniken lämnade rea
gerade de kraftigt emot det. Fadern ändrade sig och ville 
nu ha hem det äldsta barnet. Kliniken skrev: "B (född 1971) 
har på ett olyckligt sätt kommit i kläm. Modern har såvitt 
undertecknad kunnat erfara, sällan haft något positivt 
omdöme om honom. Han har kritiserats hårt, och modern 
har ofta refererat till honom som elak och bestraffat 
honom med inkonsekventa och olämpliga medel, som att 
vara hemma från daghemmet ett par dagar för någon baga
tellförseelse vid matbordet eller att vara inne hela 
dagen utan att få gå ut. Oftast kommer dessa hårda be
straffningar i lägen då modern av andra anledningar va
rit ur balans, t ex p g a arbetslöshet, konflikter med 
fadern, dagmamman etc. Han har haft stora krav ställda 
på sig då det gäller att uppföra sig och vara 'förstån
dig1, eftersom han är storebror. För modern har det före
fallit naturligt att han skall acceptera att hans lille
b r o r  f ö r s t ö r  h a n s  l e k s a k e r  o s v . "  
Pojken var alltså föremål för s k frivilligt omhänder
tagande . 

79 ) Samma förhållanden rådde enl BvL. Om 25 § a var tillämp
lig kunde inte det frivilliga omhändertagandet jml 31 § 
ske. Om man då skulle understryka risken för barnet och 
föräldrarnas olämplighet eller oförmåga på ett sådant sätt 
att utredningen kunde ligga till grund för ett omhänder
tagande, var risken för en "nedskrivning" av förhållandena 
stor, och konflikten mellan nämnden och föräldrarna ett 
faktum. 
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Barnpsykiatriska kliniken fortsätter: "Även under permissio
nerna har det visat sig, att B far illa framför att av moderns 
straffande och skuldbeläggande inställning till honom. Efter 
den sista permissionen betedde han sig tillknäppt i två dygn, 
varefter han grät en hel kväll under det han berättade, att 
modern under helgen sagt att hon skulle ringa 'farbröderna' 
och se till att han ej fick stanna kvar i fosterhemmet utan 
blev återplacerad på barnhemmet. — Alla tecken tyder på att 
kontakt med fadern är positiv för B. Han bör dock ej vistas 
i hemmet tillsammans med bägge föräldrarna. Då hamnar han i 
en svår konfliktsituation och känner sig tvungen att välja 
sida. " 
Det andra barnet uppvisade ett så stört beteende, att föräld
rarna var ense om att de inte kunde hjälpa honom. Barnet fött 
1876 hade en helt annan ställning i familjen än de andra barnen. 
Gentemot honom kunde modern vara öppen, varmhjärtad och emo
tionell, vilket gjorde att hon tillgodosåg barnets fysiska och 
psykiska behov på ett bättre sätt. (JO 785-1979, KRJ 3030-1978) 

I detta fall var föräldrarna positiva till ett omhändertagande till 

dess den utredning - synnerligen måttfullt skriven - som var nödvän

dig kommunicerades med dem. I samband med att de då fick läsa om 

barnens behov och sin hantering av barnen förändrades deras inställ

ning från positiv till negativ till omhändertagande. Av sammanträ

desprotokollet i ärendet framgår att båda makarna begärde att höras 

av nämnden. Där betonas vilket stöd fadern utgör i familjen och 

vilken god kontakt han har med barnen. Trots osämja i familjen har 

föräldrarna aldrig flyttat isär, och då de nu också har enats i öv

rigt, tycks förutsättningarna för ett tvångsingripande ha elimine

rats. Tills hemsituationen har ordnats är man beredd att acceptera 

barnens nuvarande placering. Makarna har inte heller någonting emot 

att i fortsättningen hålla frivillig kontakt med BBU. Det är tvånget 

som sådant de motsätter sig, (Nämnen beslöt ett omhändertanande 

jml §§ 25 a och 29 BvL av de två äldsta barnen, och att ställa det 

yngsta under övervakning jml §§ 25 a och 26.4) En annan effekt av 

utredningsförfarandet kan bli en konflikt mellan föräldrar och barn, 

därföräldrarna ger barnen skulden för att en utredning kommer till 

stånd. I de fall barnen löper en risk för att föräldrarna skall 

hämnas på barnen, bör dessa omhändertas för utredning. 

I samband med ett omhändertagande för utredning intog modern 
en direkt fientlig inställning till barnet och hotade först 
att kasta ut honom då hon ansåg att han ljög om hennes för
hållanden. Därefter förbjöd hon honom att lämna hemmet till
sammans med den socialssistent som skulle verkställa omhänder
tagandet och hotade med att han aldrig skulle få komma hem mer. 
Sonen var vid tillfället 8 år gammal. (RR 5455-1978, JO 371-1979) 
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Problemen hur utredningen skall ske, vilka slutsatser man skall dra 

och vad som i utredningssammanhang bäst kan gagna barnet kan inte 

klargöras utan mycket omfattande studier om barnets rätt och bästa. 

Det är ibland ofrånkomligt att en utredning i sig medför konflikter 

mellan föräldrar och barn. I ett tidigare refererat ärende (JO 115 

och 900-1979) tog modern avstånd från barnen i samband med att ut

redningen inleddes. Hon klargjorde för nämnden att hennes beslut att 

inte ge barnet dess leksaker inte var riktat mot honom utan mot nämn

den som en hämndaktion. Föräldrars beteende orsakas inte av utred

ningen, men visas i samband med att åtgärderna verkställs. 

Upprepade utredningar kan också verka mycket störande på ett barn, 

som enbart av rädsla för vad utredningen skall kunna utmynna i blir 

oroat. 

Följande exempel ger vid handen,att ett barn inte uppnår*trygghet 

enbart genom att lämna det ställe där det farit illa. Det fordras 

också en viss ostörd kontinuitet för att vistelsen skall ha positiva 

effekter. 

1963 omhändertogs R, född 1963, för samhällsvård jml 31 § BvL. 
Barnet placerades 1964 i ett fosterhem och man utfärdade besöks
förbud för modern jml 41 § BvL. I februari 1965 ville föräld
rarna ha hem barnet eftersom man fått bostad (förmodligen hem
ställde de om upphörande av samhällsvården). Efter en del bord
läggningsbeslut gjorde föräldrarna 1968 ny framställning om upp
hörande av samhällsvården. I mars 1968 fann man inga Hinder.för 
återplacering hos föräldrarna föreligga. I april 1971 sade sig 
nämnden vara beredd att ta upp frågan om samhällsvårdens upp
hörande när en stadigvarande och god kontakt etablerats mellan 
barnet och de biologiska föräldrarna. I ett läkarutlåtande ut
talades: "Man måste kräva ordentlig och hygglig kontakt mellan 
barnet och de biologiska föräldrarna innan överflyttning aktua
liseras. - Känslig, vek, inte lätt att tåla psykiska påfrest
ningar." "Mycket stort tålamod och stora insikter från de bio
logiska föräldrarna kommer att krävas om en sådan här över
flyttning skall lyckas utan alltför stora skador för R." 
1972 gjordes en förnyad framställning från föräldrarna. Nämnden 
beslöt att samhällsvården skulle upphöra, och att samtidigt ut
färda förbud enligt 50 § BvL mot barnets flyttning från foster
hemmet. 
1974 uttalade KR bl a att barnet hade vistas hos fosterföräld
rarna sedan det var 1 år gammalt, och hade ett tryggt och för
troendefullt förhållande till dessa. Vid fråga om överflyttning 
till föräldrarna visade barnet psykosomatiska symptom som en 
följd av den otrygghet han upplevt inför en ifrågasatt flytt
ning. Relationsbehandling under 1973 av förhållandet mellan fos
terföräldrar och biologiska föräldrar han inte medfört någon 
förändring i det spända förhållandet dem emellan. (KRSU 2184-
1978, JO 963-1977). 
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Under hela tiden barnet vistades i fosterhem - fram till 18 års 

ålder - har föräldrarna med jämna mellanrum, i princip varje 

halvår, begärt att barnet skall komma hem och att förbudet jml 

50 § BvL skulle upphävas. Vid varje tillfälle har SN varit skyl

dig att göra en utredning. I detta fall kan man påstå, att enbart 

det faktum att nämnden har utredningsskylidghet har bidragit till 

att barnets känslor av otrygghet förstärkts, då hans existens hos 

fosterföräldrarna varje halvår har ifrågasatts. Den barnpsykiatriska 

klinikfen vägrade vid något tillfälle att göra ytterligare utred

ningar med tanke på barnets behov av trygghet. 

En utredning kan också bedrivas på ett sådant sätt att den hrar 

en behandlande effekt. Enbart det faktum att en utredning påbörjas 

kan medföra, att en enskild person - barn eller förälder - får klart 

för sig att hans beteende ifrågasätts och möjligen förändrar detta. 

Det är emellertid otillfredsställande för den enskilde, om utredningen 

p g a "behandling" drar oskäligt långt ut på tiden. I barnavårdsär

enden måste behandlingen anstå tills det finns beslut att den skall 

genomföras. Utredaren skall inte avstå från de behandlingsinsatser, 

som sker med föräldrars och barnens vilja och samtycke under utred

ningstiden. Det är emellertid väsentligt att utredningen redovisas 

inom icke allt för lång tid - självfallet med redovisande av behand

lingsinsatserna och resultaten av dessa. Parterna har emellertid, 

som tidigare nämnts ingen möjlighet att besvära sig över behandlings

insatsen utan att ett beslut om detta finns. JO har i ett ärende rör

ande unga lagöverträdare yttrat att "det väsentligaste i det läget 

för socialförvaltningen ändå bör vara att se till att yttrandet av

ges snabbt, så att den unge inte under längre tid behöver sväva i 

ovisshet huruvida det blir åtal eller ej." (JO 1976/77 s 140) 

I en artikel i Socialt Forum 1977 anfördes, att inom socialvården 

och också inom den psykiska barna- och ungdomsvården gränserna 

mellan utredning och behandling numera flyter samman. Man skiljer 

inte mellan utrednings- och behandlingssamtal. "Det förhållandet 

att stödjande samtal (i ärenden som gäller åtalsunderlåtelse) från 

den sociala nämndens sida i vissa fall begränsas till något eller 

några få samtal i anslutning till utredningen avviker sålunda inte 

från allmän socialvårdspraxis, utan kan snarare ses som ett uttryck 
O Q \ 

för att skillnaden mellan båda regelsystemen undariröjts." 

80) Krantz, Gunnar: Reglerna för åtalsunderlåtelse - en kritik 
av JO:s tolkning. Socialt Forum 1977 
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Det hävdas vidare, att sedan en kontaktman tillsatts i ett ärende 

som stöd och hjälpåtgärd (enligt barnavårdslagen), denne sedan kan 

få ytterligare kännedom om familjen och dennes levnadsförhållanden 

(som exempel anförs en ung lagöverträdare, men exemplet kan använ

das analogt om rättsobjektet är föräldrar till ett barn som löper 

risk för sin utveckling, förf:s anm) och vid samtal "på ett natur

ligt och otvunget sätt fånga in den information som kan erfordras 

för att man skall kunna bedöma om undersöknings- eller behandlings-
Q T \ 

insatser utöver kontaktmannaverksamheten behövs." 

Effekten av den första utredningen blir enligt artikelförfattaren 

att behandlingsåtgärder sätts in, vilka sedan leder till ytterli

gare utredning (utan att något nytt i familjen har inträffat) och 

ett beslut om eventuella ytterligare åtgärder. 

Ovanstående handläggning och "behandling" är inte acceptabla. I 

det första fallet ovan föreslås "behandling" utan beslut, i det andra 

exemplet något slags dold utredning under ett behandlingsskede. Rätts

osäkerheten blir här total, eftersom klienten inte kan anföra besvär 

- i det första fallet finns inget beslut om behandling att besvära 

sig över, i det andra fallet är man över huvud taget inte under

rättad om den "hemliga"utredning som pågår via kontaktmannen. För

utsättningarna för att en kontaktman kan knyta förtroendefulla kon

takter med klienten torde inte vara de bästa under sådana förutsätt

ningar. 

Något "regelsystem" gäller inte för behandling. De regelsystem som 

gäller i fråga om utredning och beslut skall användas på det sätt 

som lagen anger, dvs att man har insyn i utredningen, kan ta del 

av den och kunna klagat på ett slutligt beslut. En utredning utförd 

i smyg kan endast ha negativa konsekvenser och måste medföra en 

stark känsla av otrygghet för både vuxna och barn. Själva det för

hållandet att det finns en i demokratisk ordning beslutad rätts

ordning medför en viss rättssäkerhet. 

En välmenande behandling som rycker undan grundvalarna för denna 

medför att osäkerheten inför myndigheternas åtgärder ökar. 

Utredning ur barnets synvinkel 

En utredning i ett ärende som rör barn sker som regel för att skydda 

barnet och dess intressen. Ur barnets synvinkel kan utredningsför

farandet vara helt obegripligt. 

81) Krantz, Gunnar: Rätt och rättsskydd i den sociala barna-
och ungdomsvården s 117 
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Även om syftet skall vara positivt för barnet, är det en svår upp

gift att förklara för ett barn att det eventuellt måste flytta från 

föräldrarna, vistas på sjukhus eller få "extraföräldrar" i ett fa

miljehem. Barn i lägre ålder har svårt att förstå utredningens syfte. 

Ett spädbarn som misshandlas eller vanvårdas går det inte att för

klara något för. Det finns inga för barnet förståeliga förklaringar 

till en separation från föräldrarna eller de vuxna som barnet har 

knutit an till. 

Utredningen skrivs för vissa adressater. Bland dessa ingår inte 

barn under 15 år. Eftersom ett barn inte har formell rättighet 

att läsa utredningen skrivs den inte heller så att barnet kan för

stå den. 

Kommunicering behöver inte ske med barn under 15 år. Det som avhand

las sker alltså helt över huvudet på barnet, vilket måste medföra en 

känsla av kaos och oförmåga att behärska sin egen värld. Effekterna 

av utredningsförfarandet kan för barnet bli mycket svåra: föräldrar

na kan stöta bort barnet som inte förstår orsaken, de konflikter som 

finns i familjen kan trappas upp, barnet som symptombärare för famil

jen kan helt plötsligt bli syndabocken - den vars skuld det är att 

familjen utsätts för ett utredningsförfarande. Denna är ju i sig 

tvångsmässig och kan inte i allmänhet styras av den eller dem som 

är objekt för utredningen. Inte enbart utredningens konsekvenser 

utan också dess effekter är i många fall negativa för barnet. Det 

material som framkommer i utredningen disponeras av föräldrarna, 

inte av barnet. Föräldrarna har utredningen och har möjlighet att 

lämna den till vem som helst. Sekretesskydd för barnet gentemot utom

stående gäller inte för föräldrar. Som vårdnadshavare disponerar fö

räldrarna över barnet och beslutar om barnets personliga förhållanden. 

I detta ingår bl a att besluta om utredningen om barnet skall offent

liggöras . 

Även i utredningen har föräldrarna frihet att tala om barnet utan 

att barnet har någon möjlighet att försvara sig, förklara sitt be

teende eller på annat sätt tillvarata sina intressen. Barnet borde 

alltså redan under utredningstiden företrädas av en person som helt 

tog tillvara barnents intressen. (Se härom avsnitt D). 

Formellt finns denna möjlighet vid utredningar om barnets vårdbehov 

sedan 1 jan 1982 (RhjL 41 och 43 §§) men beklagligtvis anmäls bar

nets behov av biträde oftast då utredningen är helt klar. 
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I samband med vårdnadsmål har barnet inte samma rätt, inte heller 

vid fråga om verkställighet. 

Ett barn under 15 år har inte någon som helst möjlighet att diri

gera en utredning om sig själv - möjligen påverka den, om barnet 

hörs i utredningen (barnet kan dock aktualisera utredningar om vård 

men inte vårdnad eller verkställighet). Det är sannolikt, att social

nämnderna i de flesta fall följer de bestämmelser i lagen som reg

lerar hörande av barnet. Socialnämnden är emellertid inte skyldig 

att ta hänsyn till barnets uppfattning. Föräldrar och vårdnadshava-

re disponerar materialet. 

Barnets ställning i utredningen 

I sakkunnigas utredning måste man utgå från barnet, oavsett vilken 

formulering domstolen haft då den begärt yttrande från sakkunnig 

(t ex SN eller PBU). Detta innebär att utredningen skall omfatta 

barnet och barnets förhållanden. Utredningsförfarandet kan i sig 

medföra oro för barnet, och det kan få en känsla av att förhåll

anden avgörs över dess huvud. I situationer där konflikten är stark 

och föräldrarna har glömt att tvistens objekt är ett barn, kan 

tvisten drivas mycket långt. (Se härom bl a avsnitt om tidsåtgång). 

I ett vårdnadsmål där båda föräldrarna ömsesidigt beskyllde 
varandra för att hämta och underhålla barnet, inte återlämna 
barnet till vårdnadshavaren eller lämna det för umgänge, yttrade 
en av rätten förordnad sakkunnig i ett barnpsykiatrisk utlåt
ande, att "det ur flickans synpunkt lyckligaste vore om tings
rättens beslut inte överklagades vidare. Denna flicka har ut
stått tillräckligt mycket osäkerhet och bör nu äntligen få reda 
på var hon skall bo." 

Därefter överklagade modern tingsrättens dom till HovR och HD 
(ej pt) (HD T 196/81 ej pt) 

Barn kan på olika sätt ge uttryck för den oro de känner inför för

hållandena - rädslan kan "bli av med" en förälder kan ta sig olika 

uttryck. Se härom t ex HD T 40/ 79 ej pt. 

I ett vittnesmål yttrade en vårdnadsutredare bl a, att barnen kände 

tillgivenhet för varandra, vilket kunde ha accentuerats av att de 

befann sig i en pressad situation (Utredaren hade föreslagit en del

ning av barnen mellan föräldrarna). 

känna en uppgivenhet inför utredningar och beslut som drar långt ut 

på tiden. 

Av en verkställd utredning framgick att en flicka, 10,5 år, mest 
talade om sin pappa, som hon sa att hon tyckte mycket om. Av 
ett vittnesmål i tingsrätten framgick därefter, att flickan 
sagt något om "att det var lika bra som det var, för det var 
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för sent nu." Vittnet tolkade detta som att barnet fått 
nya kamrater där hon nu bodde hos modern, och att hon nu 
tyckte det var bäst att vara där. (SH T 720/79. Se också 
SH T 173/82). 

Barnets integritetsskydd 

Enligt barnavårdslagens förfaranderegler skulle utredningen be

drivas på ett sådant sätt att obehag, olägenhet eller kostnad 

inte i onödan vållades någon. Betr barnet kunde nämnden begära 

yttrande av läkare eller annan sakkunnig. (16 § BvL.) Motsvarande 

bestämmelse finns i LVU (17 § LVU). Det fanns också en bestämmel

se att ett barn, om det var under 15 år, skulle kallas genom föräld

rarna. 

Enligt 19 § LVU har en person över 15 år rätt att själv föra sin 

talan i mål eller ärende enligt LVU. Yngre barn bör höras, om det 

kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta 

skada av det. 

Utredningen ger i sig stora risker för intrång i en enskilds inti-

gritet. När ärendet gäller ingripande jml 1 § 2 st 1 p LVU (tidi

gare 25 § a BvL), har symptomen ofta vistas i barnets beteende, som 

kan vara avvikande, eller med psykiska egendomligheter eller andra 

yttringar. För att dokumentera föräldrars, vårdnadshavares olämp

lighet eller bristande förmåga - att det var styrkt var förutsätt

ningen för att ingripande skulle ske jml 25 § a BvL - måste orsaker

na till barnets beteende utredas, och man måste också gå in på hur 

barnet betedde sig, andra faktorer i dess omgivning m m. 

En utredning hade gjorts beträffande ett barn, 14,5 år, som 
själv tagit kontakt med skolkuratorn betr sina förhållanden 
i hemmet. I det PM som upprättades i samband med omhänderta
gandet för utredning framgår helt klart de konflikter som rå
der i synnerhet mellan fadern och barnet. Flickan hade tidi
gare haft kontakt med skolkuratorn, vilken kontakt bröts p g a 
att hon förbjöds att ha kontakterna och straffades av fadern. 
Kuratorn hade inte kunnat arbeta med ärendet på grund av att 
hon inte kunnat arbeta med föräldrarna och hon uppfattade des-
som omöjliga i kontakten. Fadern lämnade t ex konsekvent fel
aktiga uppgifter rörande t ex datum för utlandsresor och annat. 
Av PM framgick också att flickan bad att hon helt skulle få 
bryta kontakten med föräldrarna. Hon orkade inte tala med mo
dern och "lyssna till hennes falskhet". Hon kunde inte offra 
lektionstimmar på att lyssna på vad modern sa och hon var 
helt övertygad om att föräldrarna hittade på saker för att få 
hem henne igen. Flickan uppgav att hon inte vågade gå hem av 
rädsla för att bli misshandlag. (JO 1531-1976) 
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Det kan vara svårt att begränsa utredningen och avgöra vilket 

skydd barnet skall ha.r! Utredningen berör här så gott som enbart 

föräldrarnas förhållanden, men dessa reagerar självfallet mycket 

starkt på de påståenden som görs. Â andra sidan måste också bar

net skyddas, och utredningen bedrivas så att inte kontakterna 

mellan föräldrar och barn p g a utredningen bryts helt. 

En 16-årig flicka hade anhängiggjort en fosterhemsplacering. 
Vid utredningen framgick i yttrande från barnpsykiater och 
skolan att flickan var osäker och inbunden och att modern 
hade vägrat ta kontakt med PBU. Enligt utredningen nöp och 
klöste modern flickan och hade vid olika tillfällen låst 
henne ute. Familjen levde isolerat och hade inte sinsemmelan 
någon emotionell kontakt. Flickan hade tidigare flera gånger 
begärt att få komma hemifrån, men modern hade vägrat disku
tera saken. Det beslutade omhändertagandet fastställdes av 
länsrätten. (LRE 33 . 011-28-7SI ) 

De båda refererade målen visar att en utredning då barn själv an-

hängiggör ärendet måste göras med största omsorg. Det är ganska 

självklart att en förälder inte frivilligt medger att förälderns 

kontakt med barnet är dålig eller att föräldern själv gjort sig 

skyldig till något som medfört att barnet vill komma hemifrån. De 

lämnade uppgifterna måste hanteras ytterligt varsamt så att inte 

klyftan mellan föräldrar och barn skall vidgas ytterligare. Utred

ningen måste ändå göras så konkret att de som fattar beslut i är

endet har skäl för besluten. 

Barnen har ett dåligt skydd när utredningen görs om barns och för

äldrars förhållande (gentemot föräldrarna). Den tidigare bestämmel

sen i BvL att föräldrar i vissa fall skulle närvara vid förhöret 

med barn har inte veterligen kommenterats i någon litteratur. Lag

stiftaren har troligen tänkt sig att barns och föräldrars intressen 

alltid sammanfaller. Det är också möjligt att man då lagen kom till 

endast tänkte sig in i de fall då barnet skulle omhändertas p g a 

sitt eget beteende. 

En motsvarande bestämmelse om föräldrars närvaro finns inte i SoL 

eller LVU. 

Bestämmelserna om kommunicering kan innebära att barnet inte alltid 

vågar uttrycka sin egentliga mening, då det - utom i undantagsfall -

är självklart att utredningen skall kommuniceras med föräldrarna. 

Barnet har inget sekretesskydd gentemot föräldrarna eller annan vård-

nadshavare. 
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Bestämmelsen i BvL kan jämföras med 2 3 kap 10 § 3 st RB, där det 

framgår att om den som skall höras ar under 15 år, vårdnadshavaren 

bör vara närvarande om det kan ske utan men för utredningen. Undan

tag från denna regel är att förhöret är särskilt brådskande eller 
O O \ 

att närvaron kan befaras inverka menligt på förhöret. 

Vem styr utredningen? 

Det ankommer alltid på den myndighet som gör en utredning att ta 

ställning till om underlaget är sådant, att myndigheten kan avge 

ett yttrande. Myndigheten avgör utredningens omfattning och har 

möjlighet att begränsa den. 

I vårdnadsmål förekommer det inte allt för sällan, att föräldrarna 

- åtminstone den av föräldrarna som är eller känner sig vara i un

derläge - anser att utredningen inte är tillräckligt omfattande, 

att man begär en ny utredning, att man begär en ny utredare skall 

tillsättas osv. Det händer också att föräldern inte vill medverka 

i utredningen. 

Det är uppenbart att parternas begäran om ytterligare "förhör" bör 

tillmötesgås, om förhöret är nödvändigt för att göra en riktig be

dömning av frågan möjlig. Begäran om förhör utöver vad som fordras 

för en objektiv och allsidig utredning kan därför avvisas, bl a för 

att en part i annat fall skulle kunna ha möjlighet att förhala 

nämndens yttrande och därmed också domstolens avgörande. (JO 1972 s 

202 ff). 

En part kan också begära ytterligare sakkunnigutlåtanden från andra 

t ex barnpsykiatrisk klinik e d. En sådan begäran behöver inte till-
83 ) 

mötesgås av SN eller TR, om man anser att något nytt inte kan 

framkomma i utredningen eller att man inte behöver ytterligare ma

terial. Om en begäran om ytterligare utredning eller förordnande av 

ny utredare avslås, anser föräldrarna ofta att utredningen är partisk. 

Det förekommer ett flertal fall där domstolarna tagit klar ställning 

till frågan hur utredningarna bedrivits, och om de kan anses partiska. 

(Se härom NJA 1951 s 612, HD T 106/78 ej pt, HD T 40/79 ej pt, HD 

330/80 ej pt, HD T 28/82 ej pt, SH T 330/81, Trelleborgs TR T 53/79. 

RR 2735-1978 ej pt, RR 4064-1979 ej pt/JO 973-1977). 

I ett vårdnadsmål anmälde fadern utredarna för förtal och myndighets

missbruk, vårdslös myndighetsutövning och ovarsam utsaga. Åtalet o-

gillades. (Se JO 2358-1976) 

82) Rikspolisstyrelsens författningssamling RPS 1977:15 
83) 35 kap 7 § RB 
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Om föräldrar vägrar medverka till en vårdnadsutredning, finns det 

inga möjligheter att tvinga dem till att delta. 

På parternas begäran begärde TR yttrande från SN rörande var
dera partens lämplighet att handha vårdnaden om två barn. Av 
TR:s dom framgår: 
"Emellertid har på grund av parternas avvisande hållning gent
emot de personer som anlitats för utredningens genomförande 
någon utredning i egentlig mening inte kunnat aenomföras." 
Fadern vägrade att personligen vara närvarande vid huvudför
handlingen. (Han hade begärt att vårdnaden om barnen skulle 
överföras till honom.) 
I domskälen anförs bl a: 
"Sociala centralnämnden i H har i yttrande — 1978 anfört föl
jande: 'Enligt tingsrättens protokoll hade kärandesidan ut
tryckt önskemål om att vårdnadsutredningen på grund av tidigare 
incidenter måtte utföras av barnavårdskonsulenten vid Länssty
relsen i — län. Formuleringen "Förutsättningarna att erhålla 
en objektiv utredning torde vara större då" gav ju en klar 
fingervisning om att en utredning utförd av sociala central
nämndens egen personal skulle möta misstroende. Sociala cent
ralnämnden beslöt därför den - - 1977 hemställa att barnavårds
konsulenten i - län skulle verkställa utredningen. Barnavårds
konsulent - avböjde emellertid i skrivelse den — 1977 att 
åtaga sig uppdraget. 
Sociala centralnämnden försökte då få tag på någon annan person 
utanför förvaltningen, som var villig att åtaga sig uppdraget 
att verkställa vårdnadsutredningen. Alla försök i den vägen 
misslyckades dock. Sociala centralnämnden har för övrigt själv 
personal anställd som äger nödiga kvalifikationer och även 
rutin när det gäller att verkställa vårdnadsutredningar var
för från dess sida inga som helst hinder förelegat att genom
föra uppgiften. Orsaken till att utredning icke verkställts 
beror helt på parternas avvisande hållning till socialförvalt
ningens personal. -Fadern - har den 13 juni 1978 hemställt att 
länsstyrelsen i — län såsom tillsynsmyndighet vidtager sådana 
åtgärder att vårdnadsutredningen snarast slutförs. Efter av 
socialkonsulent - - verkställd utredning har länsstyrelsen ge
nom beslut den 29 augusti 1978 förklarat sig inte kunna för 
närvarande ålägga sociala centralnämnden i H kommun att vid
taga någon ytterligare åtgärd i ärendet. Ärendet måste emeller
tid bringas till en lösning men sociala centralnämnden kan inte 
finna någon möjlighet att med iakttagande av bestämmelserna i 
barnavårds- och förvaltningslagen åstadkomma en vårdnadsutred
ning med den negativa inställning parterna har till nämnden. 
Dessutom tillkommer, att några uppgiftsiämnare inte vill fram
träda öppet till följd av de obehag uppgiftslämnarna utsattes 
för från makarnas sida i samband med tidigare vårdnadsutred
ningar. Nämnden finner därför ingen annan utväg än att hand
lägga ärendet utan en formell utredning och lämna en redogörel
se för de förhållanden som är kända för nämnden genom förvalt
ningens fortlöpande handläggning av parternas ärenden och för 
vad som framkommit vid samtal med personer, som bör äga känne
dom om väsentliga förhållanden av betydelse för ärendets be
dömning, samt på grundval av detta avge yttrande i sakfrågan." 
(HD T 14/80 ej pt) 
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Ett annat sätt för en part att styra utredningen är att lämna mot

sägande uppgifter. Tidsmässigt kan en förälder förlänga 

utredningstiden genom att utan skäl utebli från planerade 

sammanträffanden. (Se t ex SH T 571/80) 

Även om TR medger en ny vårdnadsutredning eller hörande av andra 

sakkunniga, kan föräldrarna försöka att ytterligare styra utred

ningen genom orimliga förväntningar. (Se SH T 152/81) 

Det är ur föräldrarnas synpunkt rimligt att de eller den ena av dem 

försöker förhala utredningen därför att man ser en vinst i en längre 

tidsåtgång. För barnens skull måste detta sätt att agera vara helt 

förkastligt. 

Partiska utredningar 

Frågor om utredares opartiskhet har bl a tagits upp i anmälningar 

till JO. (Se JO 2754-1977)**^ De relationer som uppstår mellan ut

redaren och den eller de personer som blir föremål för utredningen 

kan bli mycket spända. En del av detta kan bero på att utredaren 

inte lyckats göra klart att man har en laglig skyldighet att verk

ställa utredningar. Det är vanligt, att utredaren får ta ansvaret 

för åtgärderna mot familjen. Familjernas inställning till utreda

ren kan i någon mån beskrivas som i en anmälan till JO: 

Sammanfattningsvis framgör en fader att utredaren terroriserat 
barnen och familjen genom sitt agerande under utredningen i 
ärendet. (JO 438-1979) 

Frågan om direkt partiska utredningar förekommer mest i vårdnads

mål, då den förlorande parten anger att utredaren varit partisk och 

inte hört den förlorande partens synpunkter. Genom anmälan i det 

tidigare omtalade JO-ärendet 2754-1977 visades att utrédaren skulle 

vara något slags domare mellan föräldrar och barn. Man bortser från 

att nämnden har att ta tillvara barnens intressen, och att utred

ningen skall göras så sakligt som det över huvudtaget är möjligt. 

Att en utredare är rädd för den ena parten i en utredning, t ex 

föräldrarna, behöver i och för sig inte innebära att sakuppgifter 

blir annorlunda behandlade. Möjligen kan den slutliga behandlingen 

av ärendet påverkas. 

Utredaren kommer ofta i ett motsatsförhållande till parterna, och 

det är då naturligt för dessa att ifrågasätta utredarens objektivi

tet. (Se t ex KRSU 2417-1979) I det åberopade fallet har i både 

LR:s och KR:s handläggning noterats, att utredningen är objektiv 

och innehållet riktigt. 

84) Frågorna om jäv behandlas i avsnitt A. 
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Det är enligt min uppfattning anmärkningsvärt att ett sådant på

pekande skall behöva göras, eftersom det är ett krav att utredningen 

är så objektiv som det över huvudtaget är möjligt. I målet KRS 2846-

1980, har länsrätten beaktat vårdnadshavarens invändningar om utred

ningen, vägt dem och funnit att sakuppgifterna är korrekta och att 

man alltså kan stödja sitt beslut på de uppgifter som ingår i ut

redningen. 

I ärendet JO 294-1979 förelåg en del felaktigheter i den formella 

hanteringen. En av de största bristerna låg i utredningen, som till 

större delen handlade om barnets fosterhem och dess inställning till 

att återvända hem till föräldrarna. Ett minimikrav är att alla par

ter hörs i utredningen. 

I JO-ärendet 1489-1978, hade utredaren stora svårigheter att få 

fram relevant material. I sådana fall är det förenat med stora 

svårigheter att få utredningen allsidig och tillförlitlig. JO har 

i ärende 1614-1977 (JO:s ämbetsberättelse 1978/79 s 173 f) på

pekat vikten av ordval m m i utredningar om enskilda. I referatet 
85) 

skiljer JO på utredningar som inte leder till åtgärder och andra. 

Socialarbetaren har ett svårt arbete då han dels skall göra en sak

ligt korrekt utredning, dels beskriva vad han uppfattar som rådande 

förhållanden, i synnerhet då det gäller omhändertagande av barn. 

Samtidigt skall utredningen göras på ett sådant sätt att han i 

fortsättningen kan samarbeta med familjen. Eftersom utredningarna 

görs under tidspress kan d§ lätt färgas av utredarens vanliga sätt 

att uttrycka sig, vilket kan ha en helt annan klang då det över

sätts till skriftspråk. 

Socialarbetarens tystnadsplikt kan av den enskilde uppfattas stå 

i strid med den utredningsskyldighet och behandlingsproblematik 

som socialarbetaren har att ta ställning till. (Se härom JO 841-

1980.) 

85) Jag anser det egendomligt att JO skiljer på utredningar som 
leder till åtgärder och andra som inte gör det. Utrednings
förfarandet är helt meningslöst, om en ev åtgärd är beslutad 
innan man dokumenterar utredningsmaterialet. Uteédningen skall 
vara så vitt möjligt förutsättningslös och bor därför innehålla 
samma fakta och bedömningar oavsett vilken åtgärd som därefter 
kommer till stånd. 
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SAMMANFATTNING 

I detta avsnitt har jag redogjort för utredningsförfarandet då 

det gäller frågor om vård och vårdnad för barn, med formella 

regler och den ställning olika personer har i utredningen. 

Syftet med en utredning i dessa fall är att klarlägga barnets 

förhållanden på ett sådant sätt att man kan fatta beslut i 

ärendet på grundval av insamlad information, vilken dokumenterats. 

Utredningen har olika adressater, vilket gör det nödvändigt att 

dokumentationen sker så att språket är förståeligt för alla 

som skall läsa utredningen. 

En anmälare/uppgiftslämnare kan i vissa fall skyddas av sekretess. 

Vederbörande är emellertid inte i sin egenskap av anmälare part 

och kan inte få information om vad som händer i ärendet, om det 

är till men för barnet och föräldrarna. 

Samtycke av föräldrarna fordras inte för att en utredning rörande 

barn i frågor om vård skall komma till stånd. Utredningen skall 

vara så opartisk som möjligt och genomföras skyndsamt. Sakkunniga 

skall medverka om det underlättar utredningen och gör denna mer 

fullständig. Parterna skall ha full insyn under utredningen och 

får ta del av alla handlingar. De har också rätt att tala med 

beslutsfattarna innan dessa går till beslut. 

I vårdnadsfrågor går det inte att genomföra en utredning utan 

föräldrarnas samtycke. Samarbetssamtal har till en del ersatt 

regelrätta utredningar - samtalen skall leda till att föräldrarna 

kommer överens i vårdnadsfrågan. I de fall samarbetssamtal inte 

är tillfyllest, skall en utredning ske och yttrande lämnas till 

domstol. Föräldrarna kan styra utredningen genom att ange refe

renter, begära förnyade läkarundersökningar och påverka utred

ningen tidsmässigt. 

Effekterna av utredningen berörs också: om den sker på ett 

oskickligt och opsykologiskt sätt kan en utredning göra mer skada 

än åtgärden gör nytta. Utredningen kan också i sig framkalla 

konflikter inom familjen. Barn har en svag ställning i utrednings

förfarandet och saknar integritetsskydd trots att utredningen sker 

för att tillgodose barnets intressen. 
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Diskussion om tidsaspekter vad beträffar utredningen 

Som tidigare nämnts angavs i BvL att utredningen skulle ske skynd

samt. I SoL anges att den skall inledas snarast. Den enda preci- . 

serade tidsgräns som är angiven i lagen gäller utredningstiden 

när ett barn omedelbart omhändertagits (6 § LVU, tidigare omhän

dertagits för utredning enligt barnavårdslagen). Som framgått har 

JO vid flera tillfällen yttrat sig om tidsåtgången vid olika ut

redningar. Kravet på viss kvalitet på utredningen går enligt min 

mening inte alltid att förena med den korta utredningstiden (den 

reella tiden för utredningen förkortas av praktiska och formella 

reglet - utskrift och ev översättning eller tolkning vid kommuni-

ceringsförfarandet, tid för yttrande från den berörde och själva 

beslutsfattandet). 

En part kan i viss mån styra en utredning i samband med beredande 

av vård (tid. omhändertagande) genom att vägra infinna sig, inte 

tala med utredaren, skaffa hemligt telefonnummer osv. Parten 

kan också åberopa flera sakkunniga, andra referenter, gömma 

b a r n e t  s o m  s k a l l  h ö r a s  o s v .  

Då ärendet passerat första instans kan föräldrarna begöra nya 

sakkunnigutlåtanden. Barnet lever helt i ovisshet om vad som skall 

hända. En möjlighet att begränsa utredningstiden finns endast om 

tiden för sakkunnigs utredning begränsas, och om man begränsar 

antalet personer som skall höras. Förslag härom lämnas i samband 

med diskussionen om utredningar i vårdnadsfrågor. 

Diskussion om relevanta uppgifter i utredningen 

I utredningen skall tas med de uppgifter som är nödvändiga för att 

beslutsfattana skall få ett allsidigt beslutsunderlag. Där måste 

självfallet finnas en beskrivning av barnets förhållanden, men det 

är oundvikligt att också beskriva föräldrarnas förhållanden och 

under vilka förhållanden barnet lever. Beroende på barnets ålder 

är det också väsentligt vad barnets närmiljö i överigt - daghem, 

skola, släktingar, grannar, föreningsverksamhet - kan ha för be

tydelse i barnets liv och för bedömning av ärendet. 
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Utredningen skall t ex visa om barnet har behov av vård utom hemmet 

(tidigare samhällsvård)• Det medför att de flesta utredningar görs 

med utgångspunkt från lagtexten, t ex för att visa om det föreligger 

"bristande omsorger" om barnet eller något annat förhållande som 

medför att barnet inte har det bra. Om utredningen görs med denna 

utgångspunkt, blir det naturligt att man medvetet eller omedvetet 

fokuserar utredningen på detta och tar med fakta som be lyser och 

grundar användningen av rekvisitet i lagtexten. Detta är också nöd

vändigt främst ur synpunkten att utredningen skall ligga till grund 

för en rättslig prövning, där domstolen inte alltid kan ta ställning 

till mer subtila påståenden om barnets tillstånd. 

Om utredningen i stället kunde ske ur barnets utgångspunkt är det 

möjligt att en mer nyanserad bedömning skulle kunna göras. En be

skrivning av barnets situation i mer konkreta termer skulle i större 

utsträckning möjligen visa den aktuella situationen för barnet. 

Vilka uppgifter som kan vara relevanta är svårt att avgöra. Det kan 

också vara svårt för en starkt engagerad'utredare att skilja på vad 

som är en saklig uppgift och vad som är ens egen bedömning i utred

ningen. Vissa fakta kan bara relateras i subjektiva termer (barnet 

är smutsigt, hon uppträder egendomligt). Det vore kanske möjligt 

att utredaren endast beskrev fakta och lät nämnden göra bedömningen 

i ärendet. Â andra sidan är det utredaren som gör den första bedöm

ningen, den som gör att utredningen över huvud taget kommer i gång. 

Det är också utredaren som oftast har den yrkesmässiga kunskapen 

om barns beteende och orsaken till detta, och som är den som har 

den längsta och mest ingående kännedomen om familjen, och därför 

är den som bör göra bedömningen med utgångspunkt från barnets inta? 

resse. Jag återkommer till denna fråga och till frågan om bedömning 

av sakkunniga i diskussionen om utredningar i vårdnadsfrågor. 

För att en utredning skall fylla sin funktion fordras en klar fråge

ställning med utgångspunkt från det problem som skall belysas. Om 

frågan t ex har uppkommit om i vad mån ett barn är psykotiskt, for

dras - om föräldrarna motsätter sig att barnet får vård - inte en

bart den utredning som behövs för att barnet skall få erforderlig 

vård t ex på sjukhus eller behandlingshem, utan också en social ut

redning som visar barnets Vårdbehov inte kan tillgodoses i hemmet 

eller på ett annat sätt som föräldrarna går med på. Vad som då är 

relevant är varför inte barnets vårdbehov kan tillgodoses i hemmet, 

varför föräldrarna inte samtycker till vård och vad som gjorts och 

kommer att göras för att hjälpa barnet till den nödvändiga Vården. 
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I andra fall kan det vara en förälder som skadar barnet genom sitt 

beteende eller ett barn som löper fara för sin sociala utveckling. 

I sådana fall är det relevant att beskriva förälderns beteende och 

hur barnet reagerar på det. Om barnet inte har visat några symptom 

måste det ankomma på utredaren att redogöra för vilka risker barn 

löper i sådana situationer i vanliga fall. 

Självfallet råder det olika uppfattningar om vilka uppgifter i en 

utredning som skall tillmätas relevans. I ett tidigare refererat 

JO-utslag rörande utredning om misshandel av ett barn hade ut

redarna uppgivit att barnets far duschade med badbyxorna på sig. 

Utredaren ville troligen med detta visa att fadern i vissa lägen 

betedde sig egendomligt och att ett ingripande till barnets skydd 

borde ske, medan fadern ansåg uppgiften irrelevent och fick stöd 

i detta av JO. 

För att kunna göra en utredning som visar barnets behov och vilka 

brister som föreligger i hemmet och omsorgen om barnet fordras 

stora kunskaper om de behov barn vanligen har. I dessa fall måste 

man dokumentera att föräldrarna inte kan tillgodose barnens behov 

och visa vari bristerna består. Att barn saknar mat och kläder, att 

barnets behov av sömn inte tillgodoses, att barnet inte har en egen 

säng och saknar leksaker är reella ting som är lätta ätt beskriva 

och visa. Barnets behov av stimulans, trygghet, kontinuitet, stöd 

och uppmuntran skall också tillgodoses, men brister i sådana hän

seenden är svårare att visa. De kan huvudsakligen utläsas genom 

barnets eget beteende. Det gäller att i sådana utredningar ha till

räckligt stöd för påståenden om befarade brister och de slutsatser 

som kan dras. 

Föräldrarnas alkohol- eller narkotikaberoende eller psykiska sjuk

dom är ett sådant "förhållande i hemmet som kan medföra fara for 

barnets hälsa eller utveckling". Även om det inte omedelbart syns 

på barnet kan sådant medföra grava störningar. 

Barn kan tvingas växa upp i en s k flumkultur och vänjas vid t ex 

alkoholmissbruk vid tidig ålder. I sådana utredningar måste också 

föräldrarnas beteende belysas. 

Oavsett hur utredningen görs, måste den visa att lagens bestämmel

ser är tillämpliga. 

Det måste ankomma på socialnämnden att skydda barnet mot föräldrar

na om dessa t ex misshandlar barnet. Om socialnämnden skall vara 

såväl "åklagare" gentemot föräldrarna och "försvarare" för barnet, 

är det med tanke på socialnämndens ansvar lätt att förstå att för

äldrarna uppfattar det som att utredningen huvudsakligen handlar 

om vad som är till nackdel för dem. 
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Oftast försöker socialarbetaren verkligen att göra en objektiv 

utredning, d v s ta med också sådant som kan vara till fördel 

för föräldrarna. Det kan emellertid vara svårt att rent objek

tivt plocka fram positiva förhållanden omkring en alkoholmiss

brukare som misshandlar sina barn eller en narkotikaberoende 

kvinna som ger sitt barn sömnmedel i avsikt att döda det. I så 

uppenbara fall borde man kunna inskränka utredningen till en 

beskrivning av de faktiska förhållandena och framför allt fram

hålla skyddsaspekterna för barnets 

Diskussion om yttranden till domstol för interimistiska beslut 

Det förslag som lades fram av utredningen om barnets rätt överens

stämmer i stort sett med vad som nu antagits om lag i vad avser 

frågan om yttrande inför domstolens förberedelse och interimistiska 

beslut. 

Emellertid kan det vara skäl att se på förslaget och lagstiftningen: 

Det är domstolen som skall se till att ärendet utreds. Om domstolen 

anser att någon utredning eller yttrande är obehövligt, kommer 

socialnämnden inte till tals, och det föreligger risk att barnets 

rätt inte tas till vara. Om domstolen begär yttrande från social-

nämnen, skall detta inskränkas till att kontrollera befintliga re

gister och ha ett samtal med föräldrarna och ev barnet. Yttrandet 

skall enligt dep chefens mening kunna fördröja domstolens beslut 

en eller kanske två veckor. 

En sådan summarisk "utredning" kan rimligen inte ligga till grund 

för ett yttrande, som med hänvisning till vad tidigare sagts om 

"status-quo"-principen, kan vara livsavgörande för ett barn. Risken 

är också - trots att föredragande statsrådet anser att nämnden på 

detta stadium inte måste uttrycka en uppfattning i tvistefrågan -

att de tvistande föräldrarna får uppfattningen att det just är det 

nämnden gör. Nämnden kan också anse sig bunden av sitt preliminära 

yttrande om man senare är nödsakad verkställa en vårdnadsutredning. 

Av specialmotiveringen till 20 § framgår klart, att socialnämnden 

inte behöver uttrycka någon egen mening i tvistefrågan. Vad är det 

då nämnden skall uttala sig om? Är det, med hänvisning till utred

ningens förslag, var barnet skall bo? Gäller det förekomsten av 

socialbidrag till den ena av föräldrarna, i förekommande fall om 

förälder ansökt om vapenfri tjänst och utredning gjorts om detta? 

Vad som konkret kan komma fram av nämndens yttrande är om någon av 

föräldrarna förekommer i nämndens register, och av vilken orsak. 

Det är emellertid viktigt, att endast relevanta uppgifter ligger 

till grund för nämndens yttrande. 
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Erfarenhetsmässigt vet man, att en till två veckors tid för ytt

rande endast är möjligt om man inskränker detta till kontroll av 

myndighetens - socialnämndens - register. Om socialnämnden skall 

tala med parterna och barnet uppstår också skyldighet att kommuni

cera parternas utsagor, självfallet under förutsättning att man 

inte har talat med dem samtidigt. I en situation, där man står ! 

inför en skilsmässa, är inte enighet den egenskap som är mest 

naturligt, och det lär därför vara svårt att tala med parterna 

på en gång. Socialnämndens företrädare bör även tala med barnet 

och försöka att efter ett samtal bilda sig en uppfattning om 

vad som är till det bästa för barnet. 

Det är också tveksamt, om det är möjligt att delegera möjligheten 

att avge yttrande (utom när det enbart är fråga om att kontrollera 

register). Om delegationsmöjligheten endast finns till grupper av 

förtroendemän, kommer även detta att medföra en längre tidsutdräkt 

än den som angivits av föredragande statsrådet. 

Fördelen av att socialnämnden har möjlighet att yttra sig eller 

höras är att beslutsunderlaget inför interimistiska beslut breddas, 

och att socialnämnden ev"far möjlighet att påverka mindre lämpliga 

eller olämpliga beslut i vårdnadsfrågan. 

Diskussion om utredningar i vårdnadsmål 

Den lagstiftning som har trätt i kraft i juli 1983 medger att SN i 

stället för att omedelbart börja med en utredning försöker få par

terna att komma överens med hjälp av s k samarbetssamtal. Dessa 

syftar till att försöka få föräldrarna att samarbeta omkring vård

nadsfrågan och själva komma fram till vem av dem som skall vara 

vårdnadshavare för barnet. Domstolen har emellertid möjligheter 

att gå utöver yrkanden och förordna särskild förmyndare och vård

nadshavare för barnet, om man finner att föräldrarnas överenskommelse 

inte är till det bästa för barnet. I debatten i dag har man myntat 

tesen att "Det som är bra för föräldrarna, är också bra för barnet", 

vilket enligt min uppfattning endast förstärker föräldrarnas ställ

ning men inte barnets. 

De samarbetssamtal som alltså skall - avsikten är den - ersätta en 

mer traditionell utredning skall gå ut på att försöka få föräldrar

na att samarbeta omkring barnet. I en långvarig konflikt mellan 

föräldrarna, vilken slutar i en separation, är kanske inte samarbets

samtal det man är mest inställd på - en kvinna som i åratal blivit 

misshandlad och äntligen har lyckats komma ifrån mannen är kanske 

inte villig att tala om konflikter och aggressioner. I de fall 
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samarbetssamtal kan ersätta sakkunnigutlåtandena är det väsentligt 

att man inte bortser från att barnet är en del av familjen, som 

alltså bör delta i samtalen. Barnet får annars med rätta känslan 

av att inte kunna styra sitt eget öde, eller ens påverka det. 

Utredningen om barnens rätt föreslog i sitt betänkande att sam-

arbetssamtal skulle vara obligatoriska, och påpekade att ovilja 

att medverka vid sådana kunde ligga föräldrarna i fatet vid be

dömning av vårdnadsfrågan. I några utslag i domstolar på senare 

tid har påpekats, att ovilja att medverka vid utövande av umgänges

rätt kan medföra en omprövning av vårdnadsfrågan (medan i andra 

fall rätten har påpekat att endast det fall att man inte medverkar 

till umgängesrätt inte är tillräckligt skäl för en omprövning av 

vårdnadsfrågan). Som jag har påpekat kan det finnas fall där ett 

samarbete ter sig omöjligt. 

Om man påbörjar verksamheten med samarbetssamtal och finner att 

det inte är en framkomlig väg, återstår endast att verkställa en 

mer traditionell utredning. Det'éirarc® olika meningar om hur denna 

skall göras: om det är de sk samtalsledarna som med utgångspunkt 

från samtalen skall göra en bedömning, eller om helt nya och opå

verkade utredare skall utreda förhållandena med utgångspunkt från 

barnets intressen. 

Det som sägs under samarbetssamtal kan ha en terapeutisk karaktär. 

Enligt min uppfattning kan man antingen från början meddela för

äldrarna, att om inte samarbetssamtalen lyckas kommer man att an

vända sig av uppgifter som de lämnat under samtâlen, eller att 

andra personer kommer att göra utredningen. Fördelen med det första 

exemplet är att utredningen görs av personer som känner föräldrarna 

väl. Nackdelarna är att föräldrarna med en ev utredning framför 

sig kommer att bli mycket försiktiga då det gäller att diskutera 

frågor som kan vara negativa för dem själva, och samtalen därför 

kommer att bli mindre givande. 

Oavsett om man bedriver samarbetssamtal eller utreder vårdnadsfrå

gan på ett mer traditionellt sätt lever barnet i ett spännings

tillstånd. Det måste vara självklart, att barnet tas med i såväl 

samtal som andra diskussioner om var det skall bo. Om utredaren -

utan att ställa en direkt fråga till barnet - kan ta del av bar

nets önskemål, är det i förekommande fall oerhört viktigt att för

klara varför barnets önskemål inte kan tillgodoses. Att bli till

frågad om sin mening och utan förklaring uppleva att något ändå 

bestäms över barnets huvud är för barnet ett ytterligare tecken 

på att vuxna inte bryr sig om. 



174 

Då domstolen begär ett sakkunnigutlåtande eller ett yttrande från 

SN får den i de flesta fall ett yttrande som är väl underbyggt och 

grundat dels på den information utredaren/utredarna fått, dels på 

den bedömning utredarna gjort, grundad på den uppfattning dessa 

fått om parterna. Det är inte en engångsinformation eller ett första

handsintryck som fäller utslaget, eftersom det alltid sker ett 

flertal sammanträffanden mellan utredare och parter. I möjligaste 

ràditi skall utredarna tala med barnen om de är tillräckligt mogna 

för det eller på annat sätt försöka få fram barnets önskemål om 

var det vill bo. Självfallet påverkas inte barnet att välja föräl

der - det betyder ju också att man väljer bort den andra föräldern 

och utredarna bör som regel ha så stor vana att de kan hjälpa barnet 

att reda ut situationen. 

Sakkunnigutlåtanden skall - som utredningar i övrigt - innehålla 

relevanta uppgifter. Det betyder att den frågeställning som den sak

kunnige skall yttra sig över måste vara klart definierad. Eftersom 

utredningen skall syfta till att visa vilken av föräldrarna som bäst 

kan tillgodose barnets behov är det viktigt att föräldrana accepterar 

och medverkar i utredningen. Som visats i några rättsfall kan föräld

rar förhala utredningen, i vissa fall i syfte att status quo-prèsum-

tionen skall verka. 

Vårdnadsutredningen skall sett från SN:s sida bedrivas som en ut

redning inom socialtjänsten med iakttagande av de formella regler 

som gäller (aktinsyn, hörande inför nämnden, kommunicering m m)-. 

Utredningen om barnens rätt föreslog i sitt betänkande vad som 

ovän nämnts om samarbetssamtal. Det är emellertid viktigt att på

peka, att tillvägagångssättet inte passar alla familjer, där det 

är mer angeläget att det blir ett snabbt beslut för barnet säker

hets skull, eller där oenigheten mellan föräldrarna bedöms vara 

sådana att samarbetssamtal med en vettig överenskommelse som slut

mål är orealistiskt. 

Sakkunniga i vårdnadsmål kan vara flera: förutom SN och PBU också 

vuxenpsykiatriker och andra SN än den där barnet bor. Vuxenpsykia-

triker kan endast anlitas som sakkunnig betr föräldrarnas psykiska 

status med föräldrarnas medgivande eller på deras begäran. Konse

kvensen av detta blir att de olika sakkunnigutlåtandena - om de 

utmynnar i olika förslag - kan anses ha olika dignitet och värde

ras på olika sätt vid bevisvärderingen (se härom del II av under

sökningen.) Ett rättsfall som visar klara exempel på detta är RR 

2446-1980, där barnklinik, barnpsykiater, SN och socialstyrelsen 

var ense om att föräldrarna inte kunde ta hand om sitt barn, medan 
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kammarrätten bedömde att förebyggande åtgärder var tillräckliga. 

SN vidtog förebyggande åtgärder i form av övervakare, hemvårdare 

och daghemsplats för barnet. Efter fyra månader skedde ett nytt 

omhändertagande. KR:s beslut stöddes på ett intyg från en vuxen

psykiater och på övervakarens utsago. Detta är - förutom det märk

liga förhållandet att KR mot fyra samstämmiga sakkunniga anser att 

förebyggande åtgärder är tillfyllest - ett exempel på att föräld

rars rätt ätt ha barn vid en avvägning tar över barnets behov av 
86) 

att få en skyddad uppväxtmiljö. 

Det är självklart ofrånkomligt att i den situation som föräldrarna 

befinner sig, åtminstone den ena kommer att anse utredningen partisk. 

Socialnämnden har emellertid endast att utgå från vad som kan anses 

bäst för barnet. 

En principiellt viktig synpunkt på utredningsförfarandet är det 

otillfredsställande förhållandet, att ett barns öde avgörs ute

slutande p g a kunskap om barnets föräldrar eller på utsagor som 

lämnas av föräldrarna. En för barnen mycket svår upplevelse är, 

när det part som inte har fått vårdnaden - interimistiskt eller 

definitivt - på alla sätt försöker vinna barnen och få dem att vända 

sig från den part som har vårdnaden. I de fall då detta lyckas och 

barnen vägrar återvända till vårdnadshavaren, kan parten genom att 

skjuta barnen framför sig och använda deras känslor konkret "bevisa" 
87) 

att myndigheternas beslut var fel. Detta resonemang kan man också 

vända på: Om den som får vårdnaden inte accepterar umgänge med den 

andra parten för barnens del kommer dessa mycket snart att vägra 

umgänge - vilket parten då kan använda sig av för att "bevisa" att 

d e n  u m g ä n g e s b e r ä t t i g a d e  ä r  o l ä m p l i g ,  e l a k  o s v .  

Diskussion om sakkunnigutlåtanden 

När ett sakkunnigutlåtande begärs i ett mål rörande ett barn, för

utsätts att den sakkunnige utreder förhållandena omkring det aktuella 

barnet. Ütrednihgsresultatet måste sedan redovisas. Detta skall 

ske mot den bakgrund en sakkunnig har - vetenskaplig skolning och 

beprövad erfarenhet. Det händer emellertid, att den sakkunnige inte 

själv undersöker barnet, då han endast har andras undersökningsresul

tat att utgå ifirån och skall yttra sig över desss, dvs göra en be

dömning av de fakta som framkommit vid en undersökning. 

86) Exemplet avser ett ärende enl BvL, men ger uttryck för en 
konflikt mellan två sakkunnigas uppfattning. 

87) Danefjäll s 108 f 
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I sådana fall kan det hända att den sakkunnige utgår från generella 

antaganden, t ex hur barn vanligen reagerar på vissa stimuli i olika 

åldrar, och avger sitt sakkunnigutlåtande eller yttrande på den grun

den. I sådana fall är det av vikt att det noggrant anges av den som 

avger yttrandet vilka slutsatser han dragit och vilken referensram 

han har haft, t ex att jämförelse gjorts med hur ett "normalbarn" 

fungerar. 

I ett hos polis anmält incestärende har den sakkunnige vittnes
psykologen inte ansett det nödvändigt att träffa de aktuella 
barnen för att kunna bedöma deras trovärdighet. Åklagaren har 
med yttrandet som grund beslutat att inte åtala mannen, då 
brott ej har styrkts. (Förf:s erfarenhet) 

Man kan ha olika uppfattningar om barnen skall höras igen av den 

sakkunnige. Jag delar inte uppfattningen, att man endast efter att 

barnen hörts av polis och med stöd av förhörsprotokollet någon kan 

uttala sig om barns trovärdighet. Det är naturligt, att åklagaren 

bl a med stöd av yttrandet fattat sitt beslut. Det finns i min ! 

undersökning andra fall, där domstolar och myndigheter fattat sitt 

beslut stick i stäv mot samstämmiga yttrande av flera sakkunniga. 
88 ) 

Någon saklig motivering ges inte. (Se t ex RR 1242-1979) 

Det har också i samband med förordnande av sakkunnig visat sig vara 

väsentligt att frågeställningarna preciseras. En allmän begäran om 

ett utlåtande vilar på ett antagande att den sakkunnige känner till 

bakgrunden, orsaken till att yttrandet begärs och vilka frågor som 

är relevanta och som man vill ha besvarade. 

De intyg som skrivs av en vuxenpsykiater anger oftast vad som är 

bäst för modern (sällan om vad som är bäst för fadern), medan en 

vårdnadsutredning tar sikte på vad som är bäst för barnet. Dom

stolens fråga eller uppdrag till vuxenpsykiatern bör därför formu

leras så, att han tvingas svara med hänsyn tagen till barnets situa

tion. Annars finns en större risk för att psykiatern med sin arbets

situation som utgångspunkt utgår från att hans patients välgång är 

det primära. I detta sammanhang är det också viktigt att veta hur 

motsvarande fråga till en barnpsykiater formuleras., Denna har i 

detta fall inte motstridande intressenter utan ser - som vårdnads

utredaren - till barnets situation. Barnpsykiaterns utlåtande tycks 

i praktiken ha lägre dignitet föt domstolen än vuxenpsykiaterns. 

Detta kan bero på den medvetna eller omedvetna synen på att det är 

vuxnas rättigheter målet handlar om, inte i första hand ett tillgodo

seende av barnets behov. 

88) Betr bevisvärdering se del II av denna undersökning 

. .. .«r 
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Domstolen tar i många fall inte den hänsyn till sakkunnigutlåtan-

det, som man kan vänta sig. Vid en huvudförhandling ser man par

terna under en kortare tid och väger samman den personliga - korta 

- kontakten och det intryck parterna gör dels med sakkunnigutlåtan

det, dels ev vittnesmål vid förhandlingen. Detta medför att yttran

det inte ges den vikt det ofta förtjänar. Ett skickligt ombud kan 

t ex påpeka att yttrandet inte längre är aktuellt eftersom förälr4 

dern fått förändrade förhållanden. En av parterna kan i domstols

situationen vara i underläge och sakna förmågan att tala för sig. 

Den mest sakkunnige rörande barnets situation måste vara barnet. I 

denna avhandling och nästan överallt annars använder man begreppet 

barn om personer mellan 0 och 18 år. Åtminstone de större barnen -

som sakkunnigutlåtanden också kan handla om - bör få uttrycka sina 

känslor för separationer och hur de önskar ordna sitt liv. I ett 

vårdnadsärende gav två pojkar uttryck för detta genom att hävda att 

de ville vara hos modern "för hon vet hur vi vill ha det" medan 

de ansåg att fadern inte tog dem på allvar. Frågan om hörande av 

barnen får emellertid som jag tidigare påpekat inte drivas så 

långt att barnet tvingas att direkt uttala sig om och välja en 

förälder (och välja bort den andra). I de fall där man kommer fram 

till att båda föräldrarna i och för sig är lämpliga och i och för 

sig kan tillgodose barnens behov är det enda och lämpligaste sättet 

att diskutera frågan i familjen. 

Det är möjligt, att barnen har sådana behov att den^ena förälderns 

kan tillgodose dessa till en del, och att den andra föräldern komp

letterar detta. Förutsättningen för detta är emellertid att en ut

redning inte har bedrivits på ett sådant sätt att effekten av själva 

utredningen blir att föräldrarna inte kan samarbeta med varandra. 

I HD T 239/79 ej pt har hovrätten uttalat: 

" - synnerlig vikt skall fästas vid vad barnpsykiatrifek expertis 

uttalar och att dess förordnanden skall frångås endast om mycket 

starka skäl talar för ett avgörande i annan riktning. I målet har 

inte framkommit någon omständighet som stöder ett antagande att 

klinikens uttalande skulle vara grundat på felaktiga premisser eller 

att oriktiga slutsatser skulle ha dragits. Ej heller visar utred

ningen i övrigt att - modern - skulle vara lämpligare som vårdnads-

havare än - fadern -." 
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En lösning av problemet med värderingar av sakkunnigutlåtandet är 

att till domstolen knyta personer som med kännedom om barn och 

deras behov kan värdera sakkunnigas yttrande på ett sådant sätt, 

att man i största möjliga utsträckning tillgodoser barnets behov. 

Värdet av sakkunnigutlåtanden i vårdnadsmål kan diskuteras, om 

det inte förs en ordentlig utvärdering av vad den sakkunnige har 

anfört. En barnpsykologisk eller barnpsykiatrisk undersökning tar 

lång tid. Under tiden bor barnet hos den ena föräldern (utom i de 

sällsynta fall där föräldrar sammanbor under betänketiden). Det är 

då enligt min uppfattning ofrånkomligt att barnet - åtminstone om 

föräldrarna är osams - knyter mest an till den förälder det bor 

hos. För att få ett med hänsyn till barnets bindningar objektivt 

material bör man alltså diskutera om sakkunnigutlåtanden kan be

gränsas i tiden. Det kan vara svårt för en person som inte är sak

kunnig inom området att inse att en ordenglig barnpsykiatrisk under

sökning kan ta tid. En lösning på tidsproblemet kan vara att den 

barnpsykiatriska utredningen görs inom en begränsad tid - ex vis 

fyra veckor, inom vilken tid SN måste göra sin utredning och fatta 

beslut då ett barn är föremål för omédelbart omhändertagande enl 

LVU. Då måste man också acceptera att det bara kan bli vissa under-

söknigar gjorda under denna tid. En ev behandling av barnet får då 

särskiljas strängt från utredningen och sättas in i ett senare skede. 

Undersökningen kan då i mindre mån bli påverkad av att barnet bor 

hos den ena parten, men man löper risk att utredningen inte blir 

fullständig och förlorar i kvalitet. Eftersom vårdnadsfrågan kan 

bli livsavgörande för barnet (se i den slutliga sammanfattningen 

ang vårdnadsbeslutets varaktighet) är det mycket viktigt att ut

redningen är så fullständig som möjligt. 

Genom att driva flera processer - eventuellt parallellt - kan en för

älder som vill dra ut på tiden begära sakkunnigutlåtanden i de olika 

domstolarna vid skilda tidpunkter. En spärr för antalet sakkunnigut

låtanden inom viss bestämd tid skulle kunna medföra att handläggnings

tiden sänktes. Detta förutsätter också, att domstolarna behandlar 

ärenden där barn är inblandade med förtur. 
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PARTSSTÄLLNING OCH TALERÄTT 

Såväl regler om rättslig handlingsförmåga som bestämmelser om 

rätt att föra sin talan har till syfte att skydda den som 

saknar förutsättningar att själv ta tillvara sina intressen. 

Då det gäller möjligheten att själv föra sin talan tillkommer 

dessutom den praktiska synpunkten att det är viktigt att talan 

förs av en person som kan klargöra anspråk och fatta var det 

aktuella ärendet handlar om. Regler om kommunicering, besluts

motivering , besvärshänvisning m.m. förutsätter att den som för 

talan förstår innebörden av åtgärder och uttalanden. 

Eftersom bestämmelserna om rätt att föra talan och regler om 

rättslig handlingsförmåga har samma syfte, är det naturligt att 

en persons rätt att föra talan sammanfaller med hans rättsliga 

handlingsförmåga. 

Rätten att vara part inför domstol tillkommer alla, oavsett 

ålder. I den mån den rättsliga handlingsförmågan är begränsad, 

avspeglar sig dessa begränsningar regelmässigt i möjligheten 

att föra sin talan. 

Endast den som har ett av rättsordningen erkänt intresse i saken 

eller annars ett legitimt intresse att föra talan i saken, har 
2) 

talerätt. 

Några allmänna bestämmelser on talerätt finns inte i RB 11:1 

och 11:2. En förutsättning för talerätt är emellertid att saken 

skall röra vederbörandes rätt, d.v.s. vara av rättslig natur. 

Det är inte tillräckligt att man kan vänta sig nytta eller skada 

av sakens utgång. 

Med processbehörighet menas möjligheten att själv föra sin 

talan.I förvaltningsrätten finns inte några generella gränser 
3) 

för processbehörighet i förvaltningsprocessen. När bestämmelser 

saknas, får man med ledning av civilrättens regler om rättslig 

handlingsförmåga och med analogisering av RB:s regler avgöra i 

varje särskilt fall, om en person har behörighet att själv föra 

1) SOU 1946:69 s 42 
2) Wennergren s 118 
3 )  a a s  1 1 7  
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talan i förvaltningsförfarandet i de fall detta inte är reglerat. 

I ärenden som angår en underårigs person blir den underåriges 

möjlighet att föra talan beroende dels på sakens beskaffenhet, 

dels på den underåriges ålder och mognad. 

I fråga om ärenden angående administrativa frihetsberövan-
den och disciplinärenden torde liksom beträffande brottsmål 
iakttagas, att part utan hinder av underårighet tillåtes att 
själv föra sin talan. Det är därvid att märka, att i för
valtningsförfarandet - i motsats till vad som är fallet i 
straffprocessen - parter kunna förekomma, som är under fem
ton år. Endast i undantagsfall torde dock den, som ej upp
nått femton år, anses äga sådan förmåga till självständigt 
omdöme att processbehörighet bör tillerkännas honom. 5) 

Besvärssakkunniga ansåg inte att man skulle ställa upp någon gene

rell åldersgräns för processbehörigheten. Denna skulle snarare vara 

beroende på mognad än levnadsålder. I princip borde för underårig 

gälla/ att enbart den skulle få föra sin talan, som nått sådan ut

vecklingsgrad att han kunde framlägga sin sak på ett begripligt 

sätt och bedöma följderna av sina åtgärder.^ 

I de fall, då en underårig principielllt har talerätt i mål eller 

ärende, måste han ha ett visst mått av mognad och omdöme i det en

skilda fallet. En processuell handling kan annars medföra en för 

honom inte förutsedd verkan, om han inte förstår innebörden av 

handlingen. ^ 

Om man har talerätt har man rätt att företa de rättshandlingar 

som kan bli aktuella - yrka, åberopa grunder, besvära sig o s v. 

Är vederbörande myndig, får han själv underteckna skrivelser, in

gå avtal m m. Man har då processbehörighet i civilmål och får föra 

sin talan i förvaltningsmål. Är man inte myndig, måste en ställ

företrädare ersätta parten. 

I mål och ärenden enligt SoL och LVU har barn, oberoende av ålder, 

partsställning. Då barnet fyller 15 år får det enligt särskild be

stämmelse i dessa fall föra sin talan. Yngre barn skall företrädas 

av ställföreträdare. 

5) SoU 1964:27 s 193 
5a) aas 195 f 
5b) Walin:Föräldrabalken s 389 
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Vid tillämpningen av 6 kap FB har barn i de flesta fall inte an

setts ha talerätt. Frågan om processbehörighet och ställföreträdare 

är därför endast i undantagsfall aktuell. I verkställighetsmål en

ligt 21 kap FB har barnet inte talerätt. 

Ställföreträdare i det konkreta fallet är oftast vårdnadshavaren, 

som i regel också är förmyndare för barnet. I det enskilda fallet 

fordras ställföreträdare i en allmän process då någon har talerätt 

men saknar processbehörighet} i förvaltningsprocess då någon har 

partsställning men saknar rätt att föra sin talan. 

När vårdnadshavare har mot barnet stridande intressen, finns möj

lighet att förordna god man för barnet då det kan bli fråga om 

rättegång mellan föräldrar och barn. (18 kap 2 § FB)1 En sådan 

förordnas t ex då barnet är part i vårdnadsfråga eller i en för

valtningsprocess då föräldrar och barn haft motstridande intreésen. 

Förmåga att företa giltiga processhandlingar i' civilprocessen 

(processbehörigheten) är i tvistemål beroende på den rättsliga 

handlingsförmågan. Detta har uttryckts så, att om parten inte rå

der övér det "varom tvistas" eller tvisten rör rättshandling som 

han själv inte får ingå, skall talan föras äv hans ställföreträd

are (RB 11:1). Undantag finns dock: en 12-åring har rätt att full

följa talan mot rättens beslut ang hans adoption (Se 4:5 och 20:8 

FB) 6) 

Part 

Enligt RB 11:1 och 11:2 kan envar vara part i rättegång. Vem som 

kan vara part i ett konkret fall, följer av materiell lag. 

Vill man fixera vad som är en part inom förvaltningsrätten kan vissa 

svårigheter uppstå. I besvärsmål anses den myndighet, vars beslut 

överklagas, vara part. I vissa fall kan det vara svårt att dra en 

gräns mellan parter och intressenter. Som regel avses med part sö

kande, klagande eller förklarande, dvs "den som har att svara i 

målet."7) 

6) Barn torde också kunna överklaga beslut om handräckning vid 
flyttning till vårdnadshavare, om beslutet strider mot barnets 
vilja och barnet nått sådan mognad att dess samtycke bedöms er
forderligt. (NJA 1949 s 229, SoU 1964:27 s 191). 

7) Wennergren s 191 
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Det förvaltningsrättsliga partsbegreppet förutsätter till skill

nad från det civilprocessrättsliga inte, att det finns två parter 

med motsatta intressen i varje mål. Myndighet får inte partsställ

ning då den avger yttrande över besvär som anförts över myndighe

tens beslut. Partsställning bör inte ens anses tillkomma ett kom

munalt organ för reglerad förvaltning i ett ärende som avser besvär 

över dess beslut även om beslutet i besvärsärendet skulle gå den 
8) 

emot. Även om den kommunala myndigheten inte är part, har den dock 

enligt stadgad praxis rätt att överklaga beslut genom vilket ett av 

myndigheten fattat beslut ändras. Den kommunala myndigheten kan ge-
9) 

nom besvär bli part i nästa instans. 

Inom förvaltningsrätten kan partsställning uppkomma för den som har 

intresse av saken av annan natur än de rättigheter saken rör. in

tresset skall vara väsentligt eller erkänt eller beaktat av den lag

stiftning eller sedvanerätt som skall tillämpas i det aktuella fal-

let.10) 

Eftersom det i förvaltningsärenden inte finns den klara partsställ

ningen som vid allmänna domstolar, bör man ange i vilket avseende 

partsställningen har betydelse. En part kan vara sökande, dvs den 

som ansöker om något enligt den offentligrättsliga lagstiftningen, 

eller klagande, dvs den som anför besvär över ett förvaltningsbe

slut. En part kan vara förklarande, t ex någon mot vilken ett in

gripande är aktuellt. 

Barnet är alltså part i ärenden enl SoL och LVU. Föräldrarna/vård-

nadshavarna är så gott som alltid parter. 

Barnet 

BvL medgav att barn över 15 år fick ta del av handlingar i ärende 

rörande barnet själv, yttra sig i ärendet och vid omhändertagande 

samtycke eller vägra samtycke till beslutet. I sådant fall hade 

barnets samtycke samma valör som föräldrarns. 

8) a a s 188 
9) Se RÂ 81 2:2 
10) Sou 1964:27 s 182 f 
11) Ragnemalm s 62 
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12) 
Socialutrëdningen föreslog i sitt betänkande att barn som fyllt 

15 år själva skulle ha rätt att föra sin talan i mål eller ärende 

enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (SoL resp LVU). Av utredningens motivuttalande 

framgick, att bestämmelsen avsåg att uttrycka samma rättsliga 

förhållande som i barnavårdslagen. Utöver detta fanns ingen dis

kussion om eller något förslag om barnets ställning som part. 

Utredningen om barnens rätt anförde i remissomgången att barn som 

fyllt 15 år under alla förhållanden skulle ha den rätt socialut

redningen föreslagit, men att åldersgränsen möjligen var alltför 

hög. Liksom andra remissinstanser (endast tre har referererats i 

denna viktiga fråga) ansåg man att barn under 15 år i största möj

liga utsträckning skulle höras. Utredningen om barnens rätt hade 

för avsikt att i sitt eget arbete återkomma till frågan om i vilken 

utsträckning och vid vilken ålder barn själva skulle ha rätt att 

föra sin talan. 

I lagrådsremissen påpekade föredragande statsrådet, att i mål om 

vård med stöd av LVU både föräldrar (eller annan vårdnadshavare) 

och barn var att anse som parter. Föräldrarna hade i enlighet med 

föräldrabalkens bestämmelser i princip rätt att företräda barnet 

i frågor som rörde vårdnaden. Enligt BvL hade barnet emellertid en 

självständig beslutanderätt i frågor som rörde barnet personligen. 

I avvaktan på att kommittén som arbetade med utredningen om barnens 

rätt att föra sin talan. I hans överväganden rörande barnens parts

ställning anfördes: 

"Enligt vanliga förvaltningsprocessuella regler företräder samti
digt föräldern/vårdnadshavaren barnet som ställföreträdare med 
stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Detta gäller enligt huvud
regeln så länge barnet är omyndigt, d v s i allmänhet till dess 
barnet har fyllt 18 år. Barnet har alltså inte rätt att ensamt 
föra talan, inte rätt att själv yttra sig i ärendet eller få del 
av alla handlingar i detta utan föräldrarna företräder barnet i 
dessa avseenden. Genom BvL:s regler har den ålder till vilken för
äldrarna företräder barnet i de nu angivna hänseendena sänkts från 
18 till 15 år. Efter den åldern är barnet således att anse som 
självständig part i ärendet, ibland dock alltjämt vid sidan av för
äldrarna ."14) Föredraganden fortsatta: 

"Jag ställer mig därför bakom socialutredningens förslag att barn 
över 15 år själva skall få föra sin talan, medan barn under denna 
ålder skall företrädas av sin lagliga stallföreträdere." 

12) SoU 1977:40 
13) Prop 1979/80:1 del B s 281 f 
14) a a Del A s 408 
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Frågan om just 15-årsgränsen har kommenterats i olika sammanhang. 

Barn i 12-14-årsåldern har numera nått sådan intellektuell och 

emotionell mognad att 

"det väl kan ha för ärendets bedömning betydelsefulla synpunkter 
på uttalanden och omdömen som fällts i den sociala utredningen av 
exempelvis lärare, föräldrar och andra, liksom barnet understund
om kan ha en uppfattning om behovet av ingripande och om valet av 
vård och behandlingsåtgärder. Det kan bl a utifrån sådana synpunk
ter ifrågasättas om inte åldersgränsen för processbehörighet lämp
ligen bör justeras nedåt. Vid vissa andra avgöranden som kan vara 
av stor betydelse för barnets framtida levnadsförhållanden och 
rättsliga ställning har åldersgränsen för barnets bestämmanderätt 
angivits till 12 år. Sålunda får enligt 4 kap 5 § i FB den som 
fyllt 12 år inte adopteras utan eget samtycket." 15) 

De rättshandlingar som ett barn kan företa är följande: Barnet har 

möjlighet att genom en anmälan initiera en utredning, eftersom SN 

har att göra utredningar ex officio, då skäl finns för detta. I ut

redningen skall barnet höras - alltid om det är över 15 år, och om 

det inte bedöms olämpligt också barn under 15 år. Det 15-åriga bar

net skall delges alla handlingar och har rätt att yttra sig över 

utredningen. Det kan också begära att höras av nämriden. 15-åringen 

kan samtycka/inte samtycka till ett beslut om vård enligt LVU (ti

digare till verkställighet av beslut om omhändertagande enligt BvL). 

15-åringen har slutligen rätt att anföra besvär mot förvaltningsdom

stols beslut, om det går honom emot, och också mot SN:s beslut (ti

digare 80 § BvL). 

Barnets begränsade möjligheter att hävda sin mening visar sig emel

lertid då det föreligger ett motsatsförhållande föräldrar/barn, då 

barnet önskar ett omhändertagande och föräldrarna motsätter sig 

detta. 

Eftersom det i regel finns två parter i en process, måste man inèe 

att intressemotsättningar föreligger i fall, där barn omhändertas 

därför att de far illa i hemmet. 

Man måste göra klart för sig på vilken sida i processen barnet 

(och dess offentliga biträde) deltar - vårdnadshavarens eller nämn

dens, Om barnet är i den ålder då det kan avge en viljeförklaring, 

som kan anses allvarligt menad och så lite påverkad av lojalitet 

och andra liknande faktorer som möjligt, och inte vill omhändertas/ 

beredas vård enligt LVU, står barnet på föräldrarnas sida i tvisten, 

och torde kunna företrädas av dem. Ett litet barn som far illa och 

större barn som vill hemifrån måste anses vara föräldrarnas motpart 

15) Krantz, Gunnar: Rätt och rättsskydd i den sociala barna
vården, s 145 
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och stå på nämndens sida. (Om barnets vilja - se avsnitt F). 

I socialutskottets yttrande 1982/83:3 y om vårdnad och umgänge, 

framhålls att förarbetena till bestämmelsen om barns och föräld

rars talerätt inte är helt entydiga, men om dessa närmast ger vid 

handen att socialtjänstlagen generellt ser barn över 15 år som 

självständiga parter i ärenden enligt lagen. 

"Även föräldrarna har emellertid ställning som part. Detta kan 
ge upphov till olika gränsdragningsproblem där det finns utrymme 
för olika meningar. - - - Samtidigt kan hävdas att föräldrarna i 
egenskap av vårdnadshavare har ett berättigat intresse av att få 
påverka avgörandet' av frågor som rör t ex boende eller utbildning 
eller som har större ekonomisk betydelse för den unge eller övriga 
familjen. Det är möjligt att lagstiftningen bör förtydligas på den
na punkt." 16) 

Barns talerätt i vårdnadsmål 

I sin bok "Ett barns rättigheter" föreslog Ulla Jacobsson redan år 

1978 att barn skulle få talerätt i mål och ärenden enligt 6 kap FB, 

vilket skulle innebära rätt att "företaga de processhandlingar som 

i olika fall kan vara meningsfulla." 

Utredningen om barnens rätt (Ju 1977:08) föreslog, att barn skulle 

ha rätt att "delta" i rättegången sedan talan väckts, om frågan 
18) 

gällde om gemensam vårdnad skulle upphöra eller inträda, Barnet 

skulle inte enligt förslaget kunna starta en egen process, men kun

de sedan en process anhängiggjorts framställa egna yrkanden, före-
19) 

bringa bevis och fullfölja talan till högre instans. I övrigt 

föreslog utredningen att barnet skulle få "oinskränkt talerätt" i 

mål och ärenden enl 6 kap FB. Förslaget innebar emellertid inte, 

att barnet skulle bli processbehörigt inför domstolen. Ett barnom

bud skulle förordnas för barnet och verka i stället för vårdnads-

havaren i målet. Barnombudet skulle förordnas av rätten. Denne skulle 

med beaktande av samtliga omständigheter och med inriktning på bar

nets intresse göra sin egen bedömning i saken. Utredningen föreslog 

att den beslutande myndigheten skulle ta kontakt med socialnämnden 

i frågan. 

17) Jacobsson, Ulla: Ett barns rättigheter, Sthlm 1978 s 83 
18) SoU 1979:63 s 30 
19) a a s 164 
20) a a s 142 
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I förlängningen skulle alltså barnets talerätt bli beroende av om 

domstolen förordnade ett ombud för barnet. Om domstolen inte ansåg 

det nödvändigt att förordna ett sådant, skulle barnet inte kunna 

utnyttja sin talerätt. En annan begränsning var att barnombud som 

regel inte skulle förordnas om föräldrarna var eniga, och att för

äldrarnas överenskommelse i förekommande fall skulle ligga till 

grund för avgörandet. I sådana fall skulle barnet inte beredas en 

formell möjlighet att uttrycka sin uppfattning. (Se 30 § i utred-
21) 

ningens förslag, s 33). 

Remissinstanserna hade skilda uppfattningar om förslaget. Göta HovR 

tillstyrkte att barnet skulle ges talerätt i av utredningen angiv

na avseenden. Kammarrätten i Stockholm ansåg inte att förslaget 

skulle tillgodose det angivna syftet, och att det närmast var en 

fiktion att små barn skulle ges rätt att "föra talan", som kommittén 

hade föreslagit. Även då det gällde större barn ansåg KR det tvek

samt om talerätt var befogad. I vilket fall skulle talerätten endast 

kunna komma i fråga för barn som fyllt 15 år. Vidare ansåg KR att 

barn inte borde ta ställning i föräldrarnas konflikter. Länsrätter

na i Stockholm och Göteborg hade i princip samma invändningar. Tings

rätten i Stockholm tillstyrkte förslaget, medan tingsrätten i Malmö 

avstyrkte.22 ' 

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet ansåg att det 

rörde sig om två skilda frågor: dels frågan hur man skulle bringa 

barnets egna åsikter tiill domstolens kännedom, dels frågan om in

flytande för barnets räkning över domstolens materiella prövning. 

Fakulteten ansåg att frågan om taleratt gällde hur barnets intresse 

i vidare mening skulle tillvaratas i processen. Den påpekade, att 

utredningen å ena sidan ville ge barnet talerätt, men å andra sidan 

ville inskränka denne i de fall föräldrarna var ense* Fakultets

nämnden ansåg, att utredningens förslag vara relativt komplicerat 

och satt i samband med övriga processuella regler endast kunde vän

tas få betydelse om barnet själv väckt talan i de begränsade typer 

av fall detta skulle bli möjligt. Utredningens uttryck "delta i 

rättegången" ville nämnden tolka som att utredningen åsyftat "parts-

ställning." 

21) Ulla Jacobsson ansåg att bristerna i förslaget var påtagliga. 
Utredningen hade uppenbarligen en ambivalent inställning till 
dels principen att värna om föräldrarnas integritet och priva
tisering av vårdnadskonfliken, dels att stärka barnets rätts-
liga ställning. (Se Jacobsson, Barnets talerätt, s 128 ff) 

22) Prop 1981/82:168, bilagedel s 303 ff 
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Fakultetsnämnden diskuterade slutligen processbehörigheten för 

16-17-åringar och påpekade att utredningen underlåtit att be

lysa möjligheten att låta dessa ungdomar få processbehörighet 
23 ) 

i mål som gällde den egna personen. 

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet ansåg att det 

borde övervägas om inte talerätten för barnen borde begränsas till 

att avse åldersgrupperna över 15 år, vilket skulle överensstämma 

med bl a minimiålder för besvärsrätt enl BvL. Dessa skulle själva 

få "föra talan åtminsone i sådana situationer där barnet fram-
24) 

ställer eget yrkande, som icke sammanfaller med föräldrarnas." 

Flera remissinstanser uttryckte farhågor för att barnets rätt att 

"föra talan" skulle medverka till att skärpa konflikterna inom 

familjen och betonade att behovet av en självständig talerätt för 

barnet skulle vägas mot de risker för en ännu mer infekterad kon

flikt som barnets inträde som part i målet mellan föräldrarna 

kunde medföra. De flesta remissinstanserna tillstyrkte emellertid 
25) 

förslaget att det skulle vara möjligt för barnet att "föra talan". 

Utredningens förslag kritiserades emellertid också för den före

slagna gränsdragningen mellan fullständiga och ofullständiga fa

miljer. Det ansågs inte finnas något bärande skäl till att ge bar

net talerätt i vårdnadsfrågan mot ensamförälder och avvisa tanken 
26) 

på att barnet skulle väcka talan mot två föräldrar. På denna 

punkt framfördes också kritik av Ulla Jacobsson, som påpekade att 

barnet enligt de föreslagna reglerna kunde väcka talan mot föräl-* 

der som var ensam vårdnadshavare, och utan att behöva åberopa någon 

särskild i lagen angiven grund yrka överföring av vårdnaden till 

den andra föräldern eller till utomstående. Om barnet varaktigt 

bodde hos annan person - fosterförälder - kunde barnet "föra ta

lan" om överföring av vårdnaden endast om det varaktigt bodde hos 

fosterföräldern eller om det förelåg synnerliga skäl. I det första 

fallet var förutsättningen att det fanns en ensam vårdnadshavare, 

i det andra att barnet varaktigt bodde hos någon annan. Den senare 

bestämmelsen kunde alltså användas av alla barn, också de med två 

vårdnadshavare (föräldrar). Det lämnade förslaget om talerätt be

gränsades på så sätt, att huvudregeln att barnet skulle få tale-
21) 

rätt endast skulle bli tillämplig i undantagsfall. 

23) a a s 310 ff 
24) a a s 314 ff 
25) aas 318 ff 
26) aas 313 
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Förslaget om barns talerätt togs inte upp i regeringens proposi

tion. Utredningen fick tilläggsdirektiv (Dir 1982:25) i maj 1982 

att fullfölja arbetet omkring bl a barns talerätt, dock inte en

bart begränsat till vårdnadsfrågor. Utredningens ordförande har 

under februari månad 1984 sagt att det inte finns utrymme för tale

rätt för barn i en skilsmässosituation. Utredningen skulle nu över

väga vissa andra åtgärder för att förbättra barnens möjligheter att 

komma till tals då föräldrarna inte är ense i vårdnadsfrågan. 

Detta uttalande innebär att föräldrarnas enighet också i fortsätt

ningen skall vara utslagsgivande och att barn i sådana situationer 

har en sämre ställning (och inte ens blir hörda). 

I vissa fall har barn ansetts vara part i vårdnadsmål, t ex när 

vårdnaden om barnet anförtrotts särskilt förordnad förmyndare, och 

en förälder väcker talan att få vårdnaden överförd till sig. 

HovR beslöt i febr 1960 att barnet L, som hade särskilt för
ordnad förmyndare, var part i mål rörande ifrågasatt över
föring av vårdnaden till fadern. "I målet skall uteslutande 
L:s bästa tillvaratagas." (SvJT 1960 s 33). (Frågan gällde 
fri rättegång i målet). 

HovR ansåg att barnet var part i vårdnadsfrågan. Beslutet har inte 

prejudikatvärde, men vittnar om en saklig syn på vad vårdnaden 

gäller. Barnet var inte ett objekt utan självständig part i målet. 

I ett fall har HD klargjort att barnet kan vara part, men inte be

hörig att själv föra talan i målet. Förmyndaren var ställföreträ

dare för barnet (NJA 1968 s 292). En 16-årig flicka har inte an

setts behörig att anföra domvillobesvär angående förordnande av 

vårdnadshavare (NJA 1975 s 543). Om detta anförde Walin att stånd-
27) 

punkten föreföll mycket snäv. 

Frågan om barns talerätt i vårdnadsfrågor har diskuterats i ett 

mål i HD av justitierådet Ehrner (HD ö 1755/82). Han påpekar, att 

utredningen om barnets rätt har ett uttalande om att bestämmelser 

helt saknas om taleratt för barnet i vårdnadsmål, och att barn 

alltså varken kan väcka talan, delta i processen eller fullfölja 

talan till högre rätt. Enligt utredningen har barnet följaktligen 

inte heller i sådant mål möjlighet att låta sig företrädas av 

ställföreträdare. 

I det aktuella målet uppkom fråga om barnet hade talerätt i frågan 

om hans far skulle tillerkännas vårdnaden om honom. Om barnet an

sågs ha taleratt, uppkom sedan frågan om den förordnade gode mannen 

fick företräda honom som ställföreträdare. I NJA 1968 s 292 (om

nämnt ovan) tillerkändes barnet talerätt i vårdnadsfrågan av HD. 

27) !*7alin: Föräldrabalken s 127 
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Fadern hade där väckt talan mot barnets särskilt förordnade för

myndare med yrkande att tillerkännas vårdnaden och därmed för

myndarskapet för barnet. Barnet ansågs vara part i målet med den 

särskilt förordnade förmyndaren som ställföreträdare. (Samma i 

HD Ö 563/79). 

Ehrner påpekar därefter, att i rättsfallet NJA 1975 s 543 en 17-

årig dotter inte ansågs ha rätt att själv föra talan mot rättens 

beslut att förordna modern till vårdnadshavare. Eftersom rubriken 

anger frågeställningen: Talerätt för dottern, som dåmera fyllt 16 

år? anser han att talerätt inte är det samma som partsställning 

utan i stället synonymt med processbehörighet. Han anser att rätts

fallets räckvidd därför är begränsad till frågan under vilka för

utsättningar barnet själv äger "föra sin talan." 

I praxis har alltså visats, att barnet har rätt att föra talan i 

vissa vårdnadsmål. I det här diskuterade fallet har emellertid 

barnet fått en god man som företrädare. Denna har sedan TR avgjort 

vårdnadsärendet förordnats med stöd av 18 kap 2 § FB. Fadern till

erkändes vårdnaden om barnet. Samma dag förordnande TR om god man 

för barnet. Eftersom barnet inte hade annan förmyndare, följde av 

TRLs dom att fadern också blev förmyndare för barnet. Ehrner på-

pakar vidare, att motsatsförhållandet mellan fadern och barnet 

ansågs vara sådant, att den förordnade gode mannen i vart fall en

ligt grunderna för 18 kap 2 § FB kunde tillvarata barnets rätt i 

målet. Barnet ansågs sakna processbehörighet i målet, men ansågs 

kunna vara part (ha taleratt). (HD ö 1755/82). 

I detta fall har ansetts, att barnet har mot vårdnadshavaren 

stridande intressen, Eftersom det då är omöjligt att tänka sig, 

att vårdnadshavaren som ställföreträdare för barnet kan företräda 

barnet i strid mot sina egna intressen, är TR:s förordnande av en 

gqd man för barnet en logisk konsekvens. Gode mannen är då ställ

företrädare för barnet och tillgodoser barnets intressen. 

Jag anser emellertid, att Ehrner i sin diskussion om rättsfallet 

NJA 1975 s 543 inskränkt betydelsen av det, då han med utgångs

punkt från rubriken slår fast att begreppet "talerätt11 inte har 

betydelse av "part" utan av "processbehörighet". Den ursprungliga 

frågan i målet gällde förordnande av förmyndare och vårdnadshava

re. Flickan anförde domvillobesvär, då hon i första hand ansåg att 

TR inte var behörig (hon bodde utomlands och var utländsk medborg

are) i andra hand att TR hade underlåtit att undersöka moderns 

lämplighet som förmyndare och vårdnadshavare. 
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HovR ansåg att flickan P inte "äger att själv föra talan" mot be

slutet och avvisade hennes besvärstalan. P ansåg, att eftersom be

slutet omfattade förmyndarskap hon enligt 20 kap 28 § FB i dess då

varande lydelse ha rätt att själv fullfölja talan mot beslutet. P 

ansågs emellertid av TR inte vara part och därför diskuterade ingen 

ursprungligen hennes processbehörighet. Då P sedan anförde domvillo-

besvär ansågs hon inte var "den, vilkens rätt domen rör" (RB 59:1). 

Från början har P inte ansetts ha talerätt, dvs inte ansetts vara 
2 8 i 

part i målet om förmyndarskap och vårdnad. 

Genom avgörandet i NJA 19 68 s 292 tillerkändes barn talerätt i varje 

fall i sådana vårdnadsmål, där bifall till yrkandet om vårdnaden 

enligt lag skulle medföra en reglering även av förmyndarskapet. I 

målet HD Ö 563/79 (ej pt) fullföljde barnet genom särskild förord

nad förmyndare och vårdnadshavare talan i ett mål där fadern ansökt 

om att få vårdnaden efter moderns död. Barnet torde ha talerätt i 

vårdnadsmålet och förde processen genom en behörig ställföreträder. 

Behörig ställföreträdare är bl a vårdnadshavare. Om ett barn före

träds av god man anses denna i vart fall enligt grunderna i 18 kap 

2 § FB kunna tillvarata barnets intresse i målet. 

Barnet har alltså talerätt då det står under vårdnad av särskilt 

förordnad förmyndare, om frågan gäller vem som skall ha vårdnaden 

om barnet. 

En far väckte talan mot sitt barn rörande vårdnaden om det. 
Barnets mor, som var ogift, hade i samband med barnets födelse 
tagit löfte av sin syster att denne skulle ta hand om barnet 
om det hände modern något. Modern omkom strax därefter. Mostern 
tog hand om barnet, vilket barnets far inte hade något att in
vända mot, och förordnades som särskild förmyndare och vårdnads
havare för barnet. 
Efter fyra år stämde fadern för att få vårdnaden överförd till 
sig. TR biföll hans talan. "Enligt tingsrättens mening talar 
starka principiella skäl för att vårnaden om J bör anförtros 
hans far v." Barnet överklagade. Hovrätten ändrade och för
klarade att det inte kunde anses skäligt med hänsyn till j:s 
bästa att en överföring av vårdnaden skulle ske. (SH T 1015/81). 

Barnet var som svarande i TR och kärande i HovR företrätt av sin 

ställföreträdare. (Se också HD Ö 563/79) 

Barn är inte parter och kan inte föra talan i verkställighetsmål 

jml 21 kap FB. Den praxis som finns vad gäller vårdnadsmål torde 

inte vara tillämplig i mål jml 21 kap FB. Bestämmelserna avser 

verkställighet av bl a allmän domstols dom. Även om målen handläggs 

i förvaltningsdomstol är det tvåpartsmål, där barnet är föremålet 

för tvisten. (Se dock not 6 i detta avsnitt). 

28) Detta mål har mer ingående diskuterats av Ulla Jacobsson i 
boken "Ett barns rättigheter", s 84 ff 
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Föräldrar/vårdnadshavare/annan 

Om ärendet gäller ingripande med stöd av 1 § LVU (tidigare 25 § BvL) 

till skydd för barnet, har föräldrar och barn partsställning. Vis

tas barnet i foster- eller familjehem, har barn, föräldrar/vård-

nadshavare och forsterföräldrar/föräldrar i familjehem partställ

ning, beroende på vilket ärende som handläggs. Av 97 § BvL fram

gick att om vårdnaden om den underåriga tillkom endast den ena för

äldern eller särskilt förordnad förmyndare, skulle bestämmelserna 

om handläggning med avseende på föräldrar gälla den som hade vård

naden. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i LVU. Om "den 

ärendet rör" kan vara någon annan än vårdnadshavare, får avgöras 

från fall till fall. (Se betr fosterförälders partställning RR 

3052-1979, RÄ 1979 Ab 311, KRS 443-1980. föräldrar som fråntagits 

vårdnaden får inte vara part RA 80 2:67, RR 3577-1980, KRS 901-1974, 

JO 2617/75). 

Som framgår av rättsfallen är fosterföräldrar parter i vissa fall. 

t ex tillsammans med föräldrar och barn då det gäller förbud mot 

flyttning av fosterbarn jml 28 § SoL (tidigare 50 § BvL) dock en

dast om fosterföräldrarna anhängiggjort frågan, medan däremot en

dast fosterföräldrar/föräldrar i familjehem är parter när det t ex 

gäller medgivande jml 25 § SoL (tidigare 47 § BvL) att ta emot barn 

i sitt hem. I sådana fall är det tilltänkta barnet eller dess för

äldrar inte parter. 

Barnets föräldrar måste - som bl a framgår av ovanstående rätts-
29) 

fall - vara vårdnadshavare för att vara part i omhändertagandemål. 

Fosterföräldrar kan vara parter om barnet vistas i olämplig miljö 

i fosterhemmet, men kan inte samtycka till "vård utom hemmet" efter

som det är vårdnadshavaren som fattar beslut om barnet. Fosterför

äldrar har inte ansetts behöriga att överklaga beslut om upphörande 

av samhällsvård för barn, som vistades hos dem som fosterbarn under 

den tid de varit omhändertagna. 

Om ny vårdnadshavare förordnas under pågående handläggning och vård 

kan det i vissa fall medföra att barnens skydd försämras. 

29) Av JO:s beslut 1984-06-20 (3446-1983) framgår emellertid, att 
en far som gjort anmälan om att hans barn far illa, anses som part 
vad gäller förvaltningslagens bestämmelser om att myndigheten på 
begäran av part skall upplysa denne om de skäl som bestämt utgången 
(i detta fall beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av 
anmälan). Detta synes mig något diskutabelt. 
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Detta kan hända om den nya vårdnadshavaren begär att vården upp

hör och barnet kommer hem, och någon reell prövning av om ända

målet med vården är uppnått inte sker. Prövningen skall själv

fallet inte endast vara formell. Omhändertagandet klipper av inte 

endast den aktuella vårdnadshavarens rådighet över barnet, utan 

också en ev ny vårdnadshavares möjlighet att själv vårda barnet. 

Som tidigare nämnts är inte andra föräldrar än vårdnadshavare i 

de flesta fall parter. En far, som inte var vårdnadshavare, hade 

anmält befarade missförhållanden betr sin son. Han hade sedan 

bett att få ta del av den verkställda utredningen, men nekats 

detta. (Se JO 430-1977). Enl praxis finns det inte möjlighet för 

föräldrar som inte är vårdnadshavare att ta del av handlingar rö

rande barnet, om inte vårdnadshavaren samtycker.(Se RÂ 1970 

s 323). JO har uttalat: 

Biologisk fader eller moder som ej har den rättsliga vårdna
den om sitt barn är enligt fast praxis i regeringsrätten ej 
behörig att föra talan i ärende om samhällsvård för barnet. 
Såvitt kan bedömas med ledning av denna praxis torde IS allt
så inte kunna under hänvisning till 14 § förvaltningslagen 
hävda någon rätt att som part få del av handlingarna i sam-
hällsvårdsärendet rörande sonen. (JO 1973 s 340). 

I några fall har dock utlämnande av handlingar skett till förälder 

som inte var vårdnadshavare, men dessa beslut hade då grundats på 

ändamålet, och man ansåg att det fanns garantier för att uppgif

terna inte skulle missbrukas.(Se t ex JO 1187-1978)^^ 

Att någon är anmälare eller uppgiftslämnare medför inte att man på 

den grunden får partsställning. Anmälaren har därför inte rätt att 

ta del av utredningen eller höras av nämnden. JO har i ett beslut 

till en anmälare anfört: 

Den omständigheten att Ni anmält förhållandena i familjen till 
socialförvaltningen har inte i sig medfört, att Ni skulle ' 
kallas till nämnden som om Ni vore part. (JO 2409-1977).! 

Att enbart vårdnadshavare eller annan part får ta del av utredning 

i ett barnavårdsärende medför en intressekonflikt. Nämnden får inte 

tala om för anmälaren att man känner till ärendet eller redan har 

vidtagit åtgärder (om det är till men för föräldrar och barn). An

mälaren får uppfattningen att man inte bryr sig om anmälan eller 

inte gör något i ärendet. (Se f ö om anmälningsskyldighet m m 

under avsnitt A). (Se JO 713-1978). 

30) Efter införande av ny sekretesslag 1 jan 1981 skall göras en 
bedömning av vad som i varje enskilt fall kan vara till men 
för den enskilda. Vårdnadshavaren disponerar barnets sekretess. 

31) Norström-Sverne: Social sekretess s 43 

32) Förutom den meribedömning som nämns i not 30, kan också en pröv-
ning^jml 1 kap 5 § SekrL ske (uppgifter kan lämnas om det är 
nödvändigt för den utlämnande myndighetens verksamhet) 
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Förutsättningen för att någon skall vara part är att han kan föra 

talan i ett ärende som leder till en saklig prövning. Han är då 

också berättigad till aktinsyn, skall ha rätt att ta del av under

lag för beslut och yttra sig över det, och skall också få beslutet 

i ärendet.^ 

Frågan om nämnden skall anses vara part i målet har inte uttryck

ligt uttalats i lagstiftningen, men det framgår av speciallagstift

ningen, t ex att SN skall ansöka. Av FPL framgår endast, att rätten 

skall inhämta yttrande från förvaltningsmyndighet, som tidigare be

slutat i saken, om det behövs. (13 §) . Den som skall kommuniceras 

handlingar skall betecknas som motpart. Med den utformningen av 

kommuniceringsreglerna ansågs det i lagens förarbeten inte nödvän

digt att i det enskilda fallet fastställa om den som en ifråga-
33) 

satt åtgärd riktar sig emot skall betraktas som motpart. 

Enligt den departementspromemoria som föregick propositionen om 

förvaltningsrättsreformen skulle fråga om inhämtande av yttrande 

från den beslutande förvaltningsmyndigheten tas upp endast om målet 

fullföljdes till förvaltningsdomstol. Särskilt betydelsefullt var 

att sådant yttrande lämnades i mål där det inte finns någon offent

lig part med uppgift att föra de allmänna intressenas talan. Myn

digheten får då inte bara tillfälle att lämna sakuppgifter utan 

också att utveckla sina värderingar i saken. Även om ett yttrande 

är mest värdefullt i enpartsmål, kan det också tillföra utredningen 

värdefulla uppgifter i tvåpartsmålen. Remiss skall emellertid ske 
34) 

endast om det är miningsfullt. 

I propositionen uttaldes också, att dåvarande bestämmelse i 78 § 

BvL att länsstyrelsen skulle inhämta yttrande från barnavårdsnämnd 

och utredningen föranledde det, nu skulle ersättas med 13 § FPL och 
35) 

därför kunde utgå. 

Fråga om myndigheter kan anses ha partsställning har behandlats i 

regeringsrätten i ett mål där kammarrätten fattat beslut utan att 

höra socialnämnden: 

Enligt den terminologi som kommit till användning i förvalt-
ningsprocesslagen, är myndighet inte part i mål i vilket 
enskild person överklagar ett av myndigheten meddelat beslut 
rörande honom. Bestämmelsen i 10 § förvaltningsprocceslagen 

32 a) SoU 1968:27 s 85 
33) Prop 1971:30 s 545 
34) aas 548 
35) aas 624 f 
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är därför formellt inte tillämplig på de av MA anförda be
svären i KR. 
Såvitt gäller beslut av kommunal myndighet inom den special-
reglerade förvaltningen, exempelvis beslut av bvn rörande 
tillämpning av barnavårdslagen, råder dock speciella för
hållanden, Sådan myndighet har sålunda enligt stadgad praxis 
rätt att överklaga beslut genom vilket ett av den kommunala 
myndigheten fattat beslut ändras, i vart fall om beslutet 
är av förpliktande natur. En sådan ändring innebär att den 
kommunala myndigheten genom besvär kan bli part i nästa in
stans. 
Redan det nu anförda talar starkt för att ett beslut av 
ifrågavarande slag av kommunal myndighet inte bör ändras 
med mindre myndigheten givits tillfälle att yttra sig i målet. 
Om myndigheten inte får komma till tals måste detta i hög 
grad påverka myndighetens benägenhet att föra målet vidare 
till nästa instans för att istället där lägga fram de syn
punkter, som den inte fått tillfälle att framföra tidigare. -
- - Som ett led i denna uppsikt (över den omhändertagne, 
förf:s anm.) äger bvn:n enligt samma paragraf (41 §, förf:s 
anmärkning) meddela bestämmelse i fråga om föräldrarnas rätt 
till umgänge med den omhändertagne. Nämnden har således 
enligt lagen i sådant fall satts i vårdnadshavarens ställe 
i fråga om ansvaret för den omhändertagnes person, och nämnden 
kan därför i detta hänseende närmast betraktas som legal 
ställföreträdare för den omhändertagne. De synpunkter som 
ligger bakom reglerna i 10 § förvaltningsprocesslagen om 
kommunikation med klagandens motpart får därför anses äga 
motsvarande tillämpning på frågan om yttrande skall inhämtas 
från bvn i mål av förevarande slag. (RR 1981-02-19, RÂ81 2:2) 

Här framaå^ alltså att myndigheten blir part i nästa instans 
genom att anföra besvär. 

I vissa fall kan socialnämnden ha talerätt i vårdnadsfrågor, t ex 

då båda föräldrarna är vårdnadshavare och den ena gör sig skyldig 

till missbruk av vårdnaden eller inte bör delta i den. Nämnden kan 

då yrka att vårdnaden skall tillerkännas endast den andra för

äldern. Nämnden har också talerätt i de fall då barnet har en 

särskilt förordnad förmyndare och vårdnaden med hänsyn till barnets 

bästa bör överföras till en eller båda föräldrarna, och då en 

vårdnadshavare brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför 

bestående fara för barnets hälsa och utveckling. Sedan 1 juli 

1983 kan vårdnaden också under vissa förhållanden överföras till 

fosterföräldrar. 
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Även i dessa fall har socialnämnden talerätt. Om en förälder är en

sam vårdnadshavare och avlider, kan nämnden göra anmälan till rätten 

om barnets behov av vårdnadshavare. I sådant fall kan rätten - också 

efter ansökan av den andra föräldern - förordna denne att utöva vård

naden, om det inte är lämpligare att förordna en eller två särskilt 
36) 

förordnade förmyndare. 

Genom bestämmelser i sociallägstiftningen får socialnämnden behörig

het att initiera och föra process i vårdnadsmål. I 1924 års barna

vårdslag fanns en bestämmelse om att nämnden skulle göra ansökan 

eller anmälan hos domstol, när nämnden fann att åtgärder borde vid

tagas beträffande vårdnad eller förmyndarskap för omyndiga, omhän-
37) 

dertagna barn. 

I förarbetena till 1960 års barnavårdslag framhölls, att barnavårds

nämnden redan som ett led i det förebyggande barn- och ungdomsar

betet borde påkalla rättens åtgärder beträffande vårdnad och förmyn

darskap för underårig, så snart laga grund för en åtgärd tycktes 

föreligga. Stadgandet var avsett att tillämpas oavsett ingripande i 

annan form var ifrågasatt, och utvidgades att omfatta också icke om

händertagna barn. 

Enligt 39 § SoL skall socialnämnden "föra talan" i mål eller ärenden 

som enligt SoL eller annan författning ankommer på socialnämnden. 

42 § socialtjänstförordningen anger att nämnden skall göra fram

ställning eller anmälan till domstol, om nämnden får veta att någon 

åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad eller förmyndarskap be

träffande en underårig. 

I en vårdnadstvist tillerkändes modern interimistiskt vård
naden om barnet. I vårdnadsutredningen förordades fadern som 
vårdnadshavare. TR tillerkände fadern vårdnaden. Modern anförde 
besvär hos hovrätten, som tillerkände henne vårdnaden. HD läm
nade inte prövningstillstånd. Socialnämnden beslöt därefter 
att hos TR väcka talan om överföring av vårdnaden från modern 
till fadern (Alingsås TR 293-294/82 m fl). 

Enligt tidigare lagstiftning skulle det vara 

till barnets bästa" om vårdnaden skulle anförtros särskilt förord

nad förmyndare. En tingsrätt ansåg, i klar strid med lagregeln, 

att frågan om särskilt förordnad förmyndare inte kunde prövas, efter

som socialnämnden inte fört talan om det. 

36) 6 kap 9 § FB i dess lydelse efter 1 juli 1983 
37) RoA 1969:6 s 24 
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"På grund av det anförda och med hänsyn till att någon talan 
enligt 6 kap 9 § 2 st föräldrabalken ej väckts av socialnämn
den och moderns yrkande om att särskild förmyndare skall ut
ses således ej kan prövas av tingsrätten, finner tingsrätten 
med tillämpning av 6 kap 8 § föräldrabalken skäligt, med hän
syn till T:s bästa, att vårdnaden om honom överförs till fa
dern." (SH T 609/81) 

Rätten har ex officio att se till att barnets bästa tillgodoses. 

Möjligen kan man tänka sig, att rätten inte fann några skäl att 

förordna om särskild förmyndare, men jag anser att skrivningen i 

6 kap 8 § i dess dåvarande lydelse inte motsäger, att rätten kan 

besluta om särskilt förordnad förmyndare som vårdnadshavare, med 

hänsyn till hänvisningen till barnets bästa. 

Av lagtexten (21 kap FB) framgår, att verkställighet av vad allmän 

domstol har beslutat i dom eller beslut om vårdnad eller umgänge 

eller om överlämnande av barn, söks hos länsrätten. Vem som är be-
38 ) 

hörig att ansöka framgår éndast av 6 § där det klart är uttalat 

att barnets vårdnadshavare kan begära att barnet flyttas till honom, 

om det vistas hos någon annan. Bestämmelserna gäller också när två -

föräldrar har vårdnaden gemensamt och den ena av dem utan beaktans-r 

värda skäl egenmäktigt fört bort eller håller barnet kvar hos sig, 
38 ) 

och den andra begär rättelse (7 §) I lagrådsremissen talade före

dragande statsrådet om vårdnadshavares rätt att ha barnet hos sig 

och att bestämma barnets vistelseort. Vårdnadshavare eller den som 

av domstol tillerkänts umgängesrätt skulle vara de som kunde be-
39) 

gära verkställighet hos överexekutor. Någon ändring i person-
40) 

kretsen i samband med den nya lagstiftningen gjordes inte. 

Det är alltså endast vårdnadshvare, som utan dom eller beslut i ären

det kan begära att få barnet överlämnat till sig. Både vårdnadsha

vare och umgängesberättigad person kan däremot begära verställighet 

på grund av allmän domstols dom eller beslut. Ett barn kan inte 

själv aktualisera frågan om verkställighet, utan är det objekt man 

beslutar om. Motpart -dvs den som beslutet om verkställighet rik

tar sig emot - kan vara vårdnadshavaren när ansökan görs av den um-

gängesberättigade, men också den umgängesberättigade som håller kvar 

barnet, den förälder som inte har fått vårdnaden om barnet och håller 

det kvar hos sig, en annan och helt utomstående person som håller 

38) efter 1 juli 1983 7 resp 8 §§ 
39) LU 1 nr 60 1967 s 8 
40) Frågan om taleratten i överflyttningsmål i övrigt tycks inte 

ha behandlats särskilt i doktrinen, varför man får anta att 
allmänna förvaltningsrättsliga och processrättsliga principer 
skall gälla. 



197 

barnet kvar hos sig eller fosterföräldrar där förbud lämnats av 

socialnämnd mot flyttning av barnet, eller föräldrarna ändå håller 

det kvar.41) 

"Den ärendet rör" 

5 § första stycket BvL löd: 

Envar som ärendet rör eller som antages kunna lämna upplysningar 
av betydelse må höras under utredningen. 

Regeln behandlade det s k förhöret, som skulle ske i utrenings-

syfte. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i SoL eller LVU. 

I 19 § BvL angavs, att "den ärendet rör" kunde utveckla sin talan 

eller förebringa bevisning, i 20 § att föräldrarna borde vara när

varande, när "den ärendet rör" var under 18 år och skulle höras av 

nämnden eller företrädare för denna. I 23 § framgick att beslutet 

skyndsamt skulle delges "den ärendet rör". 

Uttrycket "den ärendet rör" har i SoL och LVU ersatts med "den som 

skall ges tillfälle att yttra sig enligt förvaltningslagen". (Detta 

behandlas senare i detta avsnitt). I förvaltningslagen, 15 §, er

sätts uttrycket med "sökande, klagande eller annan part." Av 54 § 

SoL framgår att 15 § FL skall tillämpas inom socialtjänsten. 

En grundläggande princip för handläggning av ärenden som rör barn 

är att den ärendet rör regelmässigt skall ha rätt att yttra sig i 

ärendet. Nämnden kan själv eller genom ombud höra olika personer. 

"Den ärendet rör" måste anses vara en sådan person, för vilken ett 

beslut får sådana verkningar, att han måste anses berättigad besvära 
42) 

sig om beslutet är överklagbart. Han har yttranderätt och rätt 

att ta del av beslutsmaterialet (jfr FL:s uttryck "sökande, klagande 

eller annan part") bli förhörd av nämnden, utveckla sin talan och 

förebringa bevisning, begära att utredningen kompletteras och an

lita biträde. Enligt lagrådets uppfattning var "den ärendet rör" i 

första hand föräldrar till det aktuella barnet - ensamma eller till

sammans med barnet, fosterföräldrar eller annan med nära anknytning 

till barnet. 

Om vårdnaden överförs från den ena föräldern till den andra, eller 

om frågan gäller gemensam vårdnad eller upplösning av gemensam vård

nad har barnet ingen talerätt. 

41) 50 § BvL, 28 § SoL 
42) Bramstånd, G: Den offentliga barnavården, Uppsala 1970 
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Växling av part kan ske under handläggningstiden, t ex när vård

naden överförs från förälder till särskilt förordnad förmyndare. 

Innan beslutet har vunnit laga kraft måste föräldern anses ha kvar 

sin talerätt. Först därefter kan den särskilt förordnade förmynda-
43 ) 

ren bli part i det pågående målet. 

Fosterföräldrar anses inte behöriga föra talan i frågor som rör 

ett hos dem placerat barn, så länge barnet är omhändertaget för 

samhällsvård (bereds vård med stöd av LVU). Om ingripande sker 

därför att barnet far illa i fosterhemmet, anses däremot foster

föräldrarna vara parter. De är emellertid inte parter i ett för

hållande som angår barnets ställning gentemot föräldrarna. (Se 

t ex RR 3052-1979). En omyndigförklarad person har talerätt i frå

ga om sina barn, om hon fortfarande har vårdnaden om dem. (RR 1091-

1976) . 

I några nedan refererade mål har en icke vårdnadshavande förälder 

ansetts vara "den ärendet rör" eller part i målet. 

I ett ärende rörande ett omhändertaget barn hade SN beslutat 
utfärda besöksförbud både för modern, som var vårdnadshavare, 
och för fadern. Fadern anförde besvär och ansågs ha talerätt 
jml 97 § BvL jfr med 41.3 samma lag. Fadern hade inte under
rättats om vad som framkommit vid utredningen och inte heller 
fått tillfälle att yttra sig över det. - Beslutet hade icke 
tillkommit i laga ordning och länsrätten upphävde beslutet i 
den del det avsåg besöksförbud i fosterhemmet för fadern. 
(LRE 33.012 - 5 - 78) 

Fadern ansågs vara "den ärendet rör" då beslutet drabbade honom 

direkt - i hans rätt att umgås med barnet. 

Föräldrarna till två omhändertagna barn begärde och fick 
efter utredning tillstånd att i viss utsträckning träffa 
barnen. Fadern, som inte var vårdnadshavare, klagade där
efter på nämndens handläggning. Det framgick att utredaren 
inte hade varit i kontakt med fadern, som berördes av ut
redningen och beslutet. Han hade emellertid delgivits utred
ningen och fått tillfälle att framföra sina synpunkter och 
önskemål. 
Vid delgivning av beslutet borde klart ha framgått, att fadern 
hade besvärsrätt i ärendet genom att hans namn togs upp på 
delgivningsblanketten. (JO 2163-1979). 

Besvär 

Den enskilde som får ett beslut i en socialnämnd, eller en dom 

har i de flesta fall möjlighet att anföra besvär till nästa in

stans. Förutsättningen är att beslutet går att överklaga, att man 

är behörig att anföra besvär och att man är missnöjd med beslutet. 

43) Att god man förordnas för barnet har inte samma rättsverkan. 
Föräldern h ar fortfarande kvar sin partsställning. (RR 3862-1982) 
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I civilrättsliga mål kan endast den som har talerätt i målet be

svära sig över beslutet, om det är överklagbart. Principen är att 

endast föräldrar eller annan vårdnadshavare har talerätt (utom i 

de fall socialnämnden anhängiggjort överföring av vårdnad, då 

nämnden torde kunna fullfölja sin talan i högre instans.) Om barnet 

har särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare kan det ha 

talerätt i vårdnadsmålet. (Se t ex SH T 1015/81) 

Om ett barn har en särskilt förordnad förmyndare och vårdnaden om 

barnet överförs till en förälder - med giltighet utan hinder av att 

beslutet inte vunnit laga kraft - har barnet endast möjlighet att 

klaga på beslutet om det förordnas en god man för barnet (HD ö 

1755/82 ej pt). Finns ingen god man förordnad för barnet, och tar 

ingen initiativ till att en sådan förordnas, har bernet ingen möj

lighet att anföra besvär över en dom i vårdnadsfrågan. 

En mor som var ensam vårdnadshavare för sitt barn avled. 
Barnet omhändertogs för samhällsvård och placerades hos 
morföräldrarna. Barnets far begärde vårdnaden om barnet. 

Tingsrätten beslöt i ett interimistiskt beslut att fadern 
skulle få vårdnaden om barnet. Morfadern hade under tiden 
begärt att annan person skulle förordnas som vårdnadshava
re. Morfadern betecknas i TR:s protokoll som förklarande. 
Han överklagade TR:s beslut till HovR, där besvären lämna
des utan bifall. TR beslöt senare att fadern skulle vara 
vårdnadshavare för barnet. (Göta HovR Ö 64/75, JO 3167-1975) 

I det ovan refererade fallet fick morfadern, som var barnets vår

dare men inte vårdnadshavare anföra besvär i egenskap av "för

klarande". Han ansågs vara motpart till fadern. I normalfallet avses 

med "förklarande" motpart till någon som anfört besvär. 

I barnavårdsmål medför överföring av vårdnaden till annan person 

att föräldrarnas besvärsrätt skärs av. Förälder som inte är vård

nadshavare anses inte berättigad att anföra besvär (Se KRSU 1980-1979 

och KRS 2878-1980, samt KRJ 2874-1979.) 

I flera rättsfall har styvfar inte ansetts berättigad att anföra 

besvär. Fosterföräldrar som inte har vårdnaden om barnen hade inte 

besvärsrätt vid beslut om att samhällsvård skulle upphöra. (Se ovan 

anföra ex RR 3052-1979)^^ 

Barn anses vara part. Om bannet är under 15 år, kan besvär anföras 

endast genom ställföreträdare för barnet. Om ställföreträdarnas 

uppfattning inte överensstämmer med barnets eller deras intressen 

inte sammanfaller, synes barnet helt sakna möjlighet att anföra 

44) Bramstång s 126. 
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45) 
besvär. Inte ovanliga är de fall, där barnet under handlägg

ningstiden fyller 15 år och därmed får föra sin egen talan. I 

sådana fall skall LR och KR lämna barnet tillfälle att ta del av 

samtliga handlingar och yttra sig i målet. 

Även om en förälder fått yttra sig i ett ärende, anses han inte 

berättigad föra talan om han inte är vårdnadshavare. (Se 

KRS 3414-1980). Om ytterligare vårdnadshavare förordnas utöver 

den tidigare, anses den inträdande vårdnadshavaren få behörighet 

att anföra besvär i högre instans (se härom RR 816-1979) 

I det refererade fallet hade fadern inträtt som vårdnadshavare 

efter nämndens beslut att omhänderta barnet för samhällsvård. 

Fadern hade inte delgetts nämndens beslut, men hade företrätt in

för nämnden. Det ansågs uppenbarligen opraktiskt att komplettera 

utredningen och förnya omhändertagandebeslutet för att en ny vård

nadshavare hade tillkommit. 

Enligt 33 § FPL och 11 § FL får talan föras av "den som beslutet 

angår, om det går honom emot". Besvärsberättigad är alltid den 

part i målet, som beslutet har gått emot. 

I förarbetena till 11 § FL anfördes att besvärsrätt borde förbe

hållas den som kunde åberopa sådana av beslutet berörda intressen 
46) 

som var möjliga att beakta vid sakens prövning. uttrycket "den 

som beslutet angår" kan emellertid omfatta också den, vars rätts

ställning påverkas genom att beslutet berör honom, och intresset 

skall på något sätt ha erkänts av rättsordningen.Vilka dessa 
48 ) 

är blir beroende av lagstiftningen på det aktuella rättsområdet. 

Myndigheten skall emellertid inte behöva leta upp personen men ett 

sådant intresse kan komma fram t ex genom att någon har rätt att 

yttra sig i ärendet. En fosterfar har inte ansetts ha rätt att 

klaga över ett beslut av nämnden rörande umgängesrätt med det barn 

han hade som fosterbarn (Se KRS 443-1980) 

45) Krantz har hävdat att socialutredningen ansett att "process-
behörighet" i varje enskilt fall skulle kunna krävas. Därvid 
skulle den som fyllt 15 år i regel anses ha en sådan behörig
het, medan frågan för yngre barn fick bedömas med hänsyn till 
den underåriges mognad och omständigheterna i övrigt. Jag har 
i de betankanden utredningen gav ut inte kunnat hitta något 
stöd för detta påstående. Möjligen har detta framförts i inter
na diskussioner. 

46) Prop 1971:30 del 2 s 399 
47) Ragnemalm s 112 
48) SoU 1983:78 s 128 
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Han drabbas av beslutets rättsverkningar, men det erkänns inte av 

rättsordningen och han har inte rätt att föra talan i målet. 

Vem som har besvärsrätt beror alltså ytterst på vad beslutet gäller. 

En 14-årig mor ansågs ha rätt att anföra besvär över ett beslut 

att omhänderta hennes barn för samhällsvård (RA 1964 S 391). En 

morfar ansågs inte ha rätt att anföra besvär över omhändertagande 

för samhällsvård (RR beslut den 16 dec 1965). En anmälare är inte 

i denna sin egenskap part i målet och har heller ingen besvärsrätt. 

Den andra huvudförutsättningen för besvär är att beslutet har gått 

den klagande emot.- Det finns emellertid inte möjlighet att anföra 

besvär över enbart grunderna för beslutet eller beslutets utform-
49 i 

ning. Besvären måste anföras över slutet. I KRS 3329-1980 

hade vårdnadshavaren inte samtyckt till ett beslut som i dom fast

ställts av länsrätten. Hon anförde besvär, men'inte mot beslutet, 

som hon var riöjd med. KR ansåg sig förhindrad ta upp saken till 

prövning.Det tidigare refererade rättsfallet RÂ 81 2:2 klar

gör att kommun som regel har besvärsrätt efter samma regler som 

gäller för enskilda. 

I förslaget till ny förvaltningslag föreslås att kommunal myndighet 

för överklaga ett beslut som går myndigheten emot, om beslutet rör 

ett intresse som den kommunala myndigheten enligt särskilda före

skrifter skall bevaka. (31 §). Eventuella särlösningar skulle kunna 

genomföras med stöd av lagförslagets 3 § om avvikelser genom annan 

lag. I de speciella, sektorsbundna intressena, som står i särskilda 

författningar, bör kommunal myndighet ha besvärsrätt. Varje myndig

het anses ha ett legitimt intresse av att få till stånd vägledande 

prejudikat inom sitt område 

Barnets ställning i beslutsprocessen 

Ett barn under 15 år har små rättsliga och faktiska möjligheter att 

påverka sin egen situation. 

"Två ledtrådar kan urskiljas i de gångna årens socialvårdsdebatt. Den 
ena gäller individens rättssäkerhet och går ut på att undvika tvång 
och ofrihet i människovården. Den andra vill inrikta samhällsstödet 
på hela familjen i stället för enbart den medlem som det gått illa 
för. Tragiskt nog kan dessa principer ibland komma att verka som en 
bumerang för de mest skyddslösa - barnen."52) 

49) Se härom JO 294-1979, tidigare ref, där modern fick löfte om att 
utredningen skulle kompletteras om hon samtyckte till att beslutet 
om omhändertagande verkställdes. 

50) Enl BvL: s bestämmelser fanns inga möjligheter att klaga på inne
hållet i vården. Vissa möjligheter till detta finns i LVU. 

51) Soö 1983:73 s 134 f 
52) Kälvesten s 213 
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I en uppsats skriver Arnell: 

"Förädrarnas äganderätt sitter fastare än någonsin. Det leder t ex 
till att en mamma kan skicka bort och ta hem ett barn allt efter 
lynneskast. Hennes frihet är stor - men hur är det med barnens 
rättssäkerhet? I barnavårdens tillämpning leder de två principerna 
helt naturligt till att vångsparagraferna för omhändertagande av 
barn används med stor tvekan. I stället försöker man bearbeta bar
nens hemmiljö. Det låter rättfärdigt och enkelt när man säger det, 
men i verkligheten är det mycket svårt."53) 

Barnet har ett förhållande till föräldrarna, som för barnet be

tyder mycket, och som barnet som regel är helt beroende av. För

äldrarna har rätt att flytta barnet, och beslutar i egenskap av 

vårdnadshavare om barnets personliga förhållanden. 

Barnet har ett annat förhållande till myndigheter - i här akutella 

fall huvudsakligen socialnämnden - som skall ingripa till barnets 

skydd. Barnets rent faktiska möjligheter att påverka sin situa

tion i den formella beslutsprocessen är små. Det barnet säger till 

nämnden har föräldrarna rätt att ta del av 54 § SoL, vilket kan med

föra att barnet har svårt att uttala sin egentliga mening. Lojali

tet mot föräldrarna medför också att barnets psykologiska möjlig

heter att påverka sin situation är små. 

I den formella beslutsprocessen hade barnet ingen rätt att höras av 

nämnden (enl BvL) om det var under 15 år» Enligt SoL har alla rätt 

att träffa beslutsfattarna (55 §). Denna bestämmelse kompletterad 

med en bestämmelse i LVU att barn under 15 år bör höras, om det är 

av värde för utredningen, kan möjligen bota tidigare brister. 

Barns rätt till offentliga biträden har stärkts i och med införandet 

av SoL och LVU med åtföljande ändring av RhjL, då föräldrar och barn 

nu har rätt till var sitt offentligt biträde. Emellertid har inte 

heller den nya lagstiftningen gett det offentliga biträdet en själv

ständig ställning, och fortfarande kan inte barns offentliga biträde 

utan ställföreträdarens fullmakt anföra besvär i högre instans. (Se 

om offentligt biträde m m avsnitt D). 

Barn delges beslut - formellt - om de är över 15 år. I andra fall 

fattas beslutet över barnets huvud, om barnet är objektet om vilket 

det beslutas. Barn kan inte själva anföra besvär över beslut. Bar

net saknar en självständig ställning och endast SN kan bevaka bar

nets intressen. Handläggningen kan av ett barnavårdsärende vara av 

den art att det för en utomstående betraktare inte kan vara till 

barnets bästa eller tillgodose barnets behov av kontinuitet och till 

trygghet. 

53) Arnell 



203 

I samband med verkställighet av beslut finns det uppenbara risker 

att barn flyttas fram och tillbaka om inte inhibitionsbeslut fattas. 

Genom hela besluts- och verkställighetsförfarandet går som en röd 

tråd att barnet, om det har mot föräldrarna stridande intressen, 

endast till en del kan påräkna det skydd från nämnden, som lag

stiftaren har avsett sålväl i barnavårdslagen som i LVU. Barnet kan 

inte heller påverka handläggningstiden hos nämden eller i domstolen, 

utan är helt beroende av socialnämndens agerande. Om då nämnden 

t ex anför besvär för sent (så t ex KRS 4479-1978) eller inte begär 

inhibition av verkställighet om ett omhändertagandebeslut inte fast-
54) 

ställs har barnet inget skydd. 

S t äl1företrädare 

Om en part saknar processbehörighet/inte får föra sin talan, skall 

hans talan föras av en ställföreträdare.^^ En person kan vara ställ

företrädare för ett barn p g a lag eller efter särskilt förordnande. 

Den som enligt lag är förmyndare och vårdnadshavare är i egenskap av 

vårdnadshavare ställföreträdare för barnet. 

Om ett barn saknar ställföreträdare eller denna har intressen som 

strider mot barnets, finns möjligheter att förordna god man för 

barnet, vilken kan företräda barnet i en speciell fråga i stället 

för ställföreträdaren. Ställföreträdaren för talan i barnets nämn, 

och vad han gör blir bindande för parten. 

Ställföreträdarens behörighet är den samma som partens. Hans behö

righet är inte underkastad samma bestämmelser som ett ombuds. Den 

omyndige parten kan inte binda ställföreträdaren med instruktioner, 

och ställföreträdaren är inte heller underkastad legitimationstvång. 

Han måste ha en allmän processbehörighet. Om det finns flera legala 

ställföreträdare, t ex två föräldrar, bör det avgöras med utgångs-^ 

punkt från gällande lag hur ställföreträdarskapet skall utövas -
57) 

gemensamt eller om en av ställföreträdarna skall utöva det. 

Har föräldrarna som förmyndare olika meningar, skall som regel den 

mening gälla som överförmyndaren biträder. Denna regel får anses 

tillämplig också då föräldrarna som företrädare för barnet i en 
c Q \ 

rättegång är oense i någon fråga. 

54) Om LR inte bifaller en ansökan om vård enligt LVU, måste nämnden 
göra ansökan hos KR och kan då begära att KR fattar beslut om 
omedelbart omhändertagande enl 6 § LVU. 
Även då ett mål är anhängiggjort enl LVU kan emellertid SN göra 
ett omedelbart omhändertagande, om något inträffar som gör det 
nödvändigt. 

55) RB 11:1 
56) Ekelöf: Rättegång II 
57) Söderlund s 273 ff 
58) Walin:Föräldrabalken s 224 
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Av föräldrabalken framgår vem som är ställföreträdare för en under-

årig (FB 6:1, efter 1 juli 1983 FB 6:2). Har vårdnadsförhållandet 

upphört, ger inte enbart släktskapsförhållandet eller egenskapen 

av förmyndare någon rätt att företräda barnet i dessa ärenden. Om 

en omyndig kan föra sin talan, har hans ställföreträdare i viss 

mån rätt att föra en självständig talan jämte honom. 

I ett tidigare refererat fall verkställdes inte ett ordförande

beslut. Intresse att skydda barnet kunde i det fallet inte till

godoses, då barnet inte hade offentligt biträde och nämnden inte 

tillgodosåg barnets intressen. Barnets ställföreträdare, föräldra

rna hade inget intresse av att se till att beslutet verkställdes, 

och någon annan företrädare för barnet fanns inte. (Se JO 2617-1975) 

Som framgår av föräldrabalken kan en part ha olika ställföreträdare: 

förmyndare i ekonomiska angelägenheter, vårdnadshavare i angelägen

het som rör hans person. 

En omyndigförklarad mor, som ändå var vårdnadshavare för barnet, 
ansågs i denna sin egenskap vara berättigad att anföra besvär 
över ett länsrättens beslut rörande sonen. Hon var alltså trots 
sin omyndighet part och ställföreträdare för sonen. (KRS 5110-
1979). 

Två barn hade särskilt förordnad förmyndare och vårdnadshavare 
vilken också var förordnad som förmyndare för barnens mor. För
myndaren samtyckte inte till BvN:s beslut att omhänderta de två 
barnen. (LRE ö 435-80) 59) 

Enligt bestämmelserna i FB tillkommer vårdnaden om barn föräldrar 

eller särskilt förordnad förmyndare. Vårdnaden innebär omsorg om 

barnet och beslutanderätt rörande barnets personliga angelägenheter 

medan föasroynd^ skåpet; avs er övervägande ekonomiska frågor. I FB 6:3 

och 6:4 stadgas att vårdnaden kan tillerkännas särskilt förordnad 

förmyndare, och i 6:9 att den automatiskt överflyttas till förmyn

dare om föräldrarna dör. 11:4 stadgar att den som själv är omyndig 

inte får vara förmyndare. 

I ett ärende som behandlats hos JO (2617/75) hade den biolo
giska modern fråntagits vårdnaden om ett barn, som var om
händertaget för samhällsvård. Av ärendet framgick klart, att 
hon därmed inte hade laglig möjlighet att anföra besvär i målet. 
Hon var heller inte berättigad att ta del av handlingarna, ha 
aktinsyn enligt 14 § FL eller kommuniceras enligt 15 § FL. 

En mor hade lämnat fostermodern fullmakt att utöva ställföre-
trädarskap för ett barn (RR 2318 och 2344-1976). Fostermodern 
hade inte taleratt som sådan, men väl som moderns befullmäk-
tigade ombud. 

59) av 97 § BvL framgick, att om vårdnaden tillkom särskilt förordnad 
förmyndare skulle t ex bestämmelserna om förfarande vid omhäner-
tagande tillämpas gentemot förmyndare. Motsvarande bestämmelse 
finns inte i SoL och LVU. 

60) Motsvarande lagrum före 1 juli 1983 6:6, 6.i7 oc h 6;i0 
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Tre barn, adopterade enligt gambiansk lag, omhändertogs för 
samhällsvård. (JO 2754 och 2755-1977,? 
Det visade sig sedan, att något domstolsbeslut om adoption 
inte fanns. Någon legal ställföreträdare fanns inte i Sverige 
då barnen omhändertogs. Detta torde i och för sig medföra, att 
beslutet måste underställas länsrättens prövning, och "adoptiv"-
föräldrarna fick anses vara fosterföräldrar för barnen. Omhänder -
tagandet skedde i förhållande till fosterföräldrarna, vilka på 
den grunden fick anses vara parter i målet. 

I vårdnadsmål har barn inte partsställning i processen. Utredningen 

om barnens rätt har i sitt betänkande "Om föräldraansvar" föreslagit, 

att barnen i processuellt hänseende skulle få en förbättrad ställ

ning när det gällde frågor om umgängesrätt och vårdnad. Utredningen 

föreslog, att barnen skulle få möjlighet att föra talan i vissa si

tuationer i full utsträckning, medan barnens talerätt i vissa fall 

skulle begränsas till att barnet fick delta i processen som part 

och fullfölja målet till högre instans. 

Utredningen förklarade emellertid inte på vilket sätt barnet skulle 

delta i rättegången. En förutsättning för barnets talerätt skulle 

också vara att en ställföreträdare (barnombud) skulle utses för bar

net. 

Ett barn f 1954 fick genom beslut 1958 en särskilt förordnad 
förmyndare och vårdnadshavare. Fosterföräldrarna ansökte med 
samtycke av förmyndaren om tillstånd att adoptera barnet, 
men deras begäran avslogs i häradsrätten. HovR meddelade det 
begärda tillståndet, men KM fastställde efter att den biolo
giska modern fullföljt talan, häradsrättens beslut. 
Modern stämde förordnade förmyndaren för barnet och önskade 
återfå vårdnaden. KM överflyttade slutligen vårdnaden till 
modern. (NJA 1962 s 44Ö) . 

I detta fall har barnets ställning inte berörts. Tvisten fördes 

mellan modern och förmyndaren, barnet var objektet för tvisten. 

En för två barn särskilt förordnad förmyndare angavs i ett 
mål rörande överföring av vårdnaden av barnen till fadern 
som part, i samband med att fadern delgavs besvären. I HovR 
fattades beslut om muntlig förhandling. I protokollet från 
förhandlingen angavs barnen som parter, med förmyndaren som 
ställföreträdare. Samma partsställning anges i HovR:s beslut 
i februari 1981. Någon diskussion om partsväxlingen redovisas 
inte. (HSB Ö 732/79) 

61) SoU 1979:63 s 136 ff. Se f ö betr part och talerätt 
tidigare avsnitt. 
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Vid fråga om överföring av vårdnad är den särskilt förordnade 

förmyndaren vårdnadshavare enligt beslut. I sådana fall anges 

barnen som parter med förmyndaren som ställföreträdare, medan 

man i andra vårdnadsmål anser tvisten om barnen vara en fråga 

mellan vårdnadshavarna eller mellan vårdnadshavare/icke vårdnads

havare. Barnen anses inte vara parter i sedvanliga konflikter om 

vårdnad, utan är då endast objekt. Barnet anses uppenbarligen vara 

part i en vårdnadsprocess med en ställföreträdare som för barnets 

talan, då en särskilt förordnad förmyndare för barnets talan, men 

barn är inte part då legala förmyndare är vårdnadshavare och tvis

tar om vårdnaden . 

Ombud 

I processrätten regleras rättigheten att i tvistemål anlita rätte

gångsombud och biträde, och i brottmål försvarare. Lika viktigt är 

det inom förvaltningsrätten att fastställa i vad mån en part kan 

begagna sig av ombud, och i vilken mån man kan kräva att han själv 

skall vara verksam. Det är jämförelsevis sällan det blir fråga om 

att uppträda personligen inför en myndighet, utan tyngdpunkten i 

ombudens verksamhet består huvudsakligen i att de upprättar inla-
63) 

gor. 

De förvaltningsärenden där det är önskvärt att parten själv är med 

och för sin talan är t ex ärenden som angår den enskildes personliga 

förhållanden - frihetsberövanden, disciplinärt ansvar och ingrip-
64) 

anden i kroppsligt hänseende. 

62) I ett mål har barnet företrätts av en god man, som efter att 
tingsrätten avgjort vårdnadsfrågan förordnats med stöd av 18 
kap 2 § andra stycket FB. HD har ansett, att barnet uppenbart 
har behov av en ställföreträdare i mål mot fadern - som blivit 
vårdnadshavare. Barnet saknar - i enlighet med rättsfallet 
NJA 1975 s 543 - processbehörighet i målet. Den förordnade 
god mannen kan i varje fall enligt bestämmelserna i 18 kap 2 § 
FB tillvarata barnets intresse i målet. (HD ö 1755/82 ej pt). 

63) SoU 1946:69 s 46 

64) SoU 1964:27 s 201 
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Av förvaltningsprocesslagen (FPL) framgår, att en processbehörig 

person eller ställföreträdare för en sådan inte själv behöver ut

föra sin talan. Han kan genom fullmakt överlämna detta till ett 

ombud. Även om han har ett ombud, måste han medverka personligen, 

om myndigheten begär det. (FPL 48, 49 §§, FL 6 §). Har det ifråga

sätts ett allvarligt ingripande mot den enskilde föreskrivs ofta, 

att han skall höras personligen eller kanske genomgå någon under

sökning, innan man fattar beslut. 

Ett ombud har rätt att enligt fullmakt helt eller delvis föra 

talan för uppdragsgivarens räkning. Han skall med andra ord vara 

behörig att också i huvudmannens frånvaro företa åtgärder som är 

bindande för denne. 

Ombudet har alltså också rätt att ta emot försändelser enligt DelgL, 

eftersom handlingar som ombudet är behörigt att ta emot skall lämnas 

till ombudet. Får huvudmannen handlingar, skall ombudet underrättas 

om det. Besvärstid räknas normalt från den dag ombudet fick del av 

handlingen. 

En part i ett barnavårdsärende kan i princip företrädas av ombud. 

Också myndigheten kan företrädas av ett ombud vid förhandling hos 

en förvaltningsdomstol. I vårdnadsmål —tvistemål - är det vanligt 

att parterna har var sitt ombud. 

Ett barn under 15 år kan i mål enligt SoL/LVU inte med bindande 

verkan utfärda en fullmakt. Ombudet kan aldrig ha större rättigheter 

än huvudmannan har. Barn över 15 år kan i dessa mål låta sig före

trädas av ombud. 

Har finns motsättningar i lagstiftningen: Enligt FB är föräldrar 

ställföreträdare, också till barn över 15 år. Enligt SoL är barnet 

- 15-åringen - egen part med processbehörighet. Ställföreträdarnas 

och barnets uppfattningar kan. i vissa situationer vara motstridande. 

Vilken uppfattning som i sådana fall skall väga tyngst måste avgöras 

i det enskilda fallet. 

65) Ragnemalm s 44 
66) Hellners s 82 
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Offentligt biträde 

Ett biträde har i motsats till ett ombud inte någon självständig 

ställning i förhållande till parten, och får inte handla å partens 

vägnar i hans frånvaro. Det är alltid parterna själva som utför 

sin talan, även om biträdet är närvarande. 

Barnavårdskommittén föreslog, att lagfäst rätt att anlita biträde 

vid förhör inför mänmden skulle införas. Förslaget tillstyrktes 

eller lämnades utan erinran av flertalet rimissinstanser. Före

dragande statsrådet delade uppfattningen att en sådan rätt borde 

införas. Bestämmelser om rätt till biträde togs in i 20 § BvL. 

Några särskilda kvalifikationskrav ställdes inte på biträdet. Nämn

den eller dess företrädare kunde emellertid avvisa biträde som vi

sade oskicklighet eller oförstånd eller annars befanns vara olämp

ligt. Biträdet fick emellertid inte avvisas av någon annan anled

ning, t ex att biträdets närvara var en belastning för utrednings

arbetet.^^ 

Besvärssakkunniga ansåg, att part rent allmänt i förvaltningsför

farandet hade rätt att anlita biträde för hjälp med inlagor m m, 

vilka parten själv undertecknade. Sakkunniga ansåg det vara av 

betydelse att få klarlagt, om part vid personlig kontäkt med myn

digheten hade rätt att anlita biträde. Man ansåg att det generellt 

borde stå en part fritt att i stället för ombud anlita biträde vid 

utförande av sin talan. Med hänsyn särskilt till att man i förvaltT-

ningsförfarande kunde anordna muntlig handläggning, borde uttryck

ligen stadgas i lagen att part vid utförande av sin talan ägde an-

lita biträde. En sådan bestämmelse togs också in i 6 § FL. 

Fråga om offentligt biträde åt part togs inte upp av besvärssak

kunniga. Utredningen om administrativa frihetsberövanden hade eméller-

tid i sitt betänkande "Rättssäkerheten vid administrativa frihets

berövanden" lagt fram förslag till ökade rättssäkerhetsgarantier 

i bl a barnavårdsmål - främst i form av socialdomstolar, där hand

läggningen skulle vara muntlig. Parts talan skulle få föras genom 

ombud eller med anlitande av biträde. 

67) Prop 1960:10 

68) SoU 1960:10 

69) Brämstång s 25 
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Om det med hänsyn till sakens beskaffenhet eller eljest för till

varatagande av enskilds intresse var av synnerlig\vikt, skulle 

enligt utredningens förslag socialdomstolen kunna förordna offent-

likt biträde för parten. 

1971 lämnades förslag till lag om offentligt biträde. Begreppet 

borde begränsas till ärenden som angick den personliga rörelse

friheten och biträdesfrågan i övrigt borde lösas på ett annat 
71) 

sätt. Utredningen förordade, att möjlighet skulle införas att 

förordna offentligt biträde i vissa ärenden enligt barnavårdslagen. 

Ett beslut om omhändertagande berör inte enbart den omhändertagne 

utan också föräldrarna, då bestämmanderätten över barnets person 

och personliga förhållanden i väsentlig utsträckning flyttades 

över till en offentlig myndighet. Föräldrarna träffas av beslutet 

dels därför att de mer eller mindre identifierar sig med den om

händertagne, dels därför att omhändertagandet regelmässigt är ett 

ingrepp i deras lagliga rätt att ha barnet hos sig, vårda barnet 

och bestämma om dess personliga förhållanden. I många fall känner 

de sig speciellt kränkta eftersom omhändertagandebeslutet uppfattas 

som en prickning, som kan ge dem stämpeln av mindre goda samhälls

medborgare. 

Utredningen förordade, att möjlighet skulle öppnas att förordna 

offentliga biträden åt den eller de som ärendet rörde när det be

hövdes för ätt ta tillvara partens rätt. Hänsyn skulle tas till 

förhållanden i varje enskilt fall. Förordnande av offentligt bi

träde skulle inte komma i fråga, där fakta var fullt klara och det 

var uppenbart att ett beslut om omhändertagande skulle fattas. Om 

däremot de faktiska förhållandena inte var otvetydiga, eller tvekan 

kunde råda om den lämpligaste insatsen från samhällets sida, kunde 
72) 

det finnas orsak att förordna ett offentligt biträde. 

En omständighet som kunde ha betydelse för frågan var de enskilda 

parternas förmåga att förstå vad som var relevant i ärendet och 

som kunde bidra till att allsidigt belysa ärendet. Förhållandet 

mellan barn och föräldrar kunde också vara en väsentlig faktor. 

Samma regler borde gälla vid omhändertagande för utredriing, vilket 

i och för sig kunde bestå i högst fyra veckor, men som ansågs vara 
73) 

ett allvarligt ingrepp. 

70) SoU 1964:27 s 217 f 
71) SoU 1971:56 s 70 f 
72) aas 126 f 
73) aas 126 f 
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Vissa skäl talade för att offentligt biträde borde kunna förordnas 

redan under förfarandet i SN. Det ansågs vara en fördel att biträ

det medverkade redan då den grundläggande utredningen och bedöm

ningen gjordes, och kunde bistå den enskilda parten redan då. Ut

redningen stannade emellertid för att föreslå, att offentligt bi

träde skulle kunna förordnas först sedan ärendet underställts 

eller genom besvär anhängiggjorts i länsrätten. Som skäl anför

des bl a, att nämnden under lång tid som regel haft kontakt med 

familjen och försökt stödja och hjälpa den. "Mot denna bakgrund 

skulle det te sig främmande om man i ärenden hos barnavårdsnämnd 

tillsatte ett offentligt biträde med uppgift att verka för att den 

enskildes rätt tillvaratas." Ur social synpunkt kunde det inte an

ses lyckligt att ge förfarandet hos nämnden en rättegångsliknande 

prägel. Därtill kom att utredningen befarade att praxis skulle bli 

mycket skiftande betr förordnande av offentligt biträde, om man 

lade beslutanderätten om detta i händerna på nämnden. Man ansåg 

att det av praktiska skäl var olämpligt att överlämna åt t ex 

länsrätten att avgöra om under pågående handläggning hos nämnden 
74) 

biträde skulle förordnas. Ett ytterligare skäl var att LR hade 

skyldighet att se till att utredningen var komplett, vilket lätt 
75) 

kunde ske när ärendet kom till rätten. 

I både FL och FPL togs in bestämmelser om att part fick anlita om

bud eller biträde. Diskussionen om offentligt biträde i bl a barna

vårdsmål fortsatte emellertid. 

I remissvaret uttalade JO, att partens egen inställning till frå

gan om förordnande av offentligt biträde inte hade berörts, men 

ansåg att det även utan särskilt stadgande borde vara tydligt, att 

sådant biträde skulle förordnas när parten begärde det, och särskila 
76 ) 

skäl inte talade emot ett förordnande. 

Dep chefen ansåg att det'inte var den enskilde som skulle avgöra 

om offentligt biträde skulle tillsättas eller ej. Det skulle i 

stället grundas på "en objektiv bedömning av behovet i varje sär

skilt fall. Den enskildes egen bedömning av behovet av biträdes-

hjälp måste givetvis alltid beaktas men bör i allmänhet inte till

mätas någon avgörande betydelse. En ordning som innebär att offent

ligt biträde i princip alltid skall förordnas kan enligt min mening 

inte komma i fråga." 

74) aas 130 
75) SoU 1971:76 
76) Prop 1972:132 s 101, 105 
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Ä andra sidan kunde ett offentligt biträde förordnas även om den 

enskilde förklarat att han inte ville ha något biträde. 

Den föreslagna möjligheten att förordna offentligt biträde hade 

fått ett positivt mottagande under remissbehandlingen och ansågs 

innebära en värdefull förstärkning av rättsskyddet inom förvalt

ningen. Dep chefen ansåg för sin del, att behov av offentligt bi

träde i barnavårdsärenden kunde finnas redan vid nämndens behand

ling av ärendet, och föreslog därför - i motsats till utredningen 

att det skulle bli möjligt att förordna offentligt biträde redan 
77) 

vid nämndens behandling av ärendet. Rättshjälpsnämnden skulle 

vara beslutande i ärende rörande offentligt biträde, och några for

mella behörighetskrav skulle inte ställas upp. 

Vid lagrådets granskning av lagförslaget framkom att man inte disku

terat konsekvenserna av att utse biträde för den som åtgärden avser 

och att det kunde förekomma intressemotsättningar mellan barn och 

föräldrar. Dep chefen ansåg, att i frågan om det offentliga biträ

det skulle tillvarata barnens intressen eller om det var att bi

träda föräldrarna, skulle biträdet iaktta barnets bästa, om det 

skulle uppkomma delade mingar mellan föräldrarna och det offentliga 

biträdet. Frågan om föräldrarna i den sådan situation skulle kunna 

få allmän rättshjälp berodde på omständigheterna. En förutsättning 

för detta var enligt dep chefens uppfattning att de rättssökande 
78 ) 

hade ett självständigt rättsligt intresse i saken. 

Här hade man, enligt min uppfattning för första gången klart ut

tryckt, att barn och föräldrar kunde ha motstridiga intressen. Det 

måste anses vara ett stöd för barnen att statsrådet uttalat, att 

barnets intresse i första hand skulle tillgodoses, om motsatta in

tressen förelåg. 

Frågan om förordnande av det offentliga biträdet kunde väckas an

tingen genom ansökan av den ärendet avsåg eller genom anmälan av 

den myndighet som handlade målet eller ärendet. Ansökan kunde också 

göras av den som var ställföreträdare för den åtgärden avsåg. Om 

någon icke behörig ansökte om offentligt biträde, skulle rättshjälps

nämnden ändå skicka över ärendet till vederbörande myndighet för att 

denne skulle ta ställning till om anmälan om biträdesbehov skulle 
79) 

göras. 

77) aas 176, s 185 f 
78) aas 315 
79) Arrfeldt s 132 
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JO Bertil Wennergren tog 1974 upp frågan om möjligheterna att i 

samhållsvårdsärenden bevilja både föräldrarna och barnet eller en

bart föräldrarna rättshjälp i form av offentligt biträde. Frågan 

togs upp i samband med en inspektion av länsrätten i Stockholm. 

Från länsrättens sida anförde bl a: 

Av förarbetena till rättshjälpslagen framgår att offentligt 
biträde skall förordnas för barnet. Därmed torde också vara sagt 
att biträdet skall tillvarata barnets intresse (jfr ordalagen i 
42 § rättshjälpslagen). I själva verket är dock i praktiken barnets 
och vårdnadshavarens intresse ofta sammanfallande. Det är sålunda 
otvivelaktigt ett gemensamt intresse för såväl barnet som vårdnads-
havaren att barnet inte omhändertas för samhällsvård utan att till
räckliga skäl härför föreligger. 

För att inte ändamålet med rättshjälpslagen skall förfuskas i de 
fall då offentligt biträde för barn förordnats torde i normalfallen 
vara nödvändigt- att även vårdnadshavaren på något sätt har rätt till 
rättshjälp, exempelvis genom att biträdet för barnet även beaktar 
vårdnadshavarens intressen. Beslut om samhällsvård är en för föräld
rarna) vårdnadshavarna djupt ingripande åtgärd. De berövas därigenom, 
så länge beslutet gäller, vårdnaden om barnet. - - - - I själva verket 
är i samhällsvårdsmålen i regel att föredra att biträdet knyts till 
vårdnadshavaren i stället för till barnet. Biträdets huvudsakliga 
uppgift torde vara att granska utredningens fullständighet och till
förlitlighet och vid behov göra erforderliga rättelser och komplet
teringar. Detta måste ske i nära samarbete med vårdnadshavaren. - -
Med det anförda har avsetts att belysa främst att vårdnadshavare inte 
rimligen bör i de fall som avses i 41 § punkt 4 rättshjälpslagen 
lämnas helt utan praktisk rättshjälp. Sådan rättshjälp kan lämnas på 
det sättet att det för barnet förordnade offentliga biträdet i gör
ligaste mån tillvaratar även vårdnadshavarens rätt. Kan biträdet 
påvisa att utredningen i ett samhällsvårdsmål är ofullständigt eller 
bristfällig och'på så sätt .ådagalägga att förutsättning för samhälls
vård inte föreligger har biträdet otvivelaktigt tillgodosett såväl 
barnets som vårdnadshavarens intresse. Rättshjälpsnämnden torde nu 
ha att ta ställning till om det föreliggande spörsmålet i stället 
bör lösas på sådant sätt att vårdnadshavaren i stället ges valfri
het i fråga om hjälpformen. För egen del är länsrätten benägen att 
anse att sådan frihet föreligger. Någon olägenhet därav synes inte 
böra uppkomma. 
Skulle i undantagsfall behov av offentligt biträde för barnet upp
komma i ett mål där vårdnadshavaren har allmän rättshjälp har ju 
länsrätten att enligt 43 § rättshjälpslagen anmäla detta till rätts
hjälpsnämnden. - -

Domstolsverket skrev i remissyttrande: 

"Offentligt biträde skall enligt 42 § rättshjälpslagen utses för den 
som åtgärden avser, om det behövs för tillvaratagande av desses rätt. 
Detta innebar betäffände i 41 § punkt 4 rättshjälpslagen angivna 
ärenden att offentligt biträde kan utses endast för barnet och inte 
för vårdnadshavaren, jfr DON:s beslut nr 16/73. Allmän rättshjälp 
kan å andra sidan i sådant fall inte komma i fråga för barnet. Detta 
gäller även om i det enskilda fallet förordnandet av offentligt bi
träde inte anses föreligga. Om vårdnadshavaren i nu avsedda ärenden 
är i behov av biträde kan allmän rättshjälp med biträdesförordnande 
beviljas denne, jfr DON:s beslut nr 74/73. Detta kan bli fallet om 
t ex delade meningar uppstår mellan vårdnadshavare å ena sidan och 
det offentliga biträdet, som har att iaktta barnets bästa, å andra 
sidan (jfr prop 1972:132 s 315). 
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När vårdnadshavaren i nu berörda ärenden beviljats allmän rätts
hjälp med 'biträdesförordnande skall biträdet ta tillvara vård-
nadshavarens ratt. Ett offentligt biträde skall som tidigare 
sagts iaktta barnets bästa. Om endast offentligt biträde förord
nats i ärendet är sålunda vårdnadshavaren - även om barnets in
tressen många gånger sammanfaller med vårdnadshavarens - inte 
garanterad att hans intressen bevakas av det offentliga biträdet. 
Eftersom allmän rättshjälp för vårdnadshavaren och rättshjälp 
genom offentligt biträde för barnet i berörda ärenden fyller olika 
syften kan det inte sägas föreligga valfrihet mellan berörda rätts
hjälpsformer. 11 

JO fann i sitt beslut att vad som är att förstå med "den som åt

gärden avser" enligt 42 § rättshjälpslagen endast kan avse barnet. 

JO anförde vidare:. 

"Som anfördes från länsrättens sida vid min inspektion finns det 
risk för att ett ärende får en slagsida till förmån för barna
vårdsintressena när dessa står emot föräldrarnas intresse att få 
vårda sitt eget barn och offentligt biträde förordnas att till
varata barnets intressen samtidigt som också beslutsinstansen 
- barnavårdsnämnden/sociala centralnämnden respektive länsrätten 
och kammarrätten - kan vara inställd på att i första hand se till 
barnets skydd. Även om föräldrarna i ett sådant fall erhåller rätts
hjälp med biträdesförordnande, kan göras gällande att föräldrarna 
handikappas som parter i jämförelse med motparten i ärendet, som 
formellt utgörs av det egna barnet men reellt av de samhällsintres
sen som knyter sig till uppgiften att skydda barnet. Enligt min 
mening hade det från flera synpunkter tett sig mest tillfredsställ
ande och i linje med grundtanken för rättshjälp genom offentligt 
biträde om i ett fall där en verklig intressekonfrontation upp
står också föräldrarna skulle kunna anses som "den som åtgärden 
avser" i 42 § rättshjälpslagen och tillerkännes rättshjälp genom 
offentligt biträde. Det är ju i ett sådant fall i realiteten mot 
dem som ingripandet riktar sig." 

JO fann att med de motivuttalande som fanns till paragrafen och 

den praxis som utbildat sig, en sådan tolkning och tillämpning 

inte var möjlig, och kunde ske endast med en lagändring. 

(JO 1928/74) 

Rättshjälpsutredningen lämnade 1977 betänkandet "översyn av rätts-
8 0 ) 

hjälpssystemet" I den allmänna debatten hade väckts frågan om 

inte ändringar skulle göras i fråga om förordnande av offentligt 

biträde. Det ansågs emellertid, att framför allt principiella skäl 

talade för, att prövningen i fråga om offentliga biträden skulle 

ligga hos ett från myndigheten fristående organ. Dep chefen anförde, 

att förordnandet av offentliga biträden i bl a barnavårdsmål borde 

ankomma på länsrätten, då det förväntades att även prövning av sak

frågan i sådana mål skulle flyttas dit. 

80) SoU 1977:49 



214 

Utredningen åberopade bl a - i fråga om vilken part som skulle ha 

rätt till offentligt biträde - DON:s remissvar och JO:s yttrande 

(ref ovan) i JO:s ärende 1928/74, och föreslog att vid samhälls-

vårdsärenden inte bara den som avsågs med åtgärden utan även 
81) 

vårdnadshavare skulle tillerkännas rätt till offentligt biträde. 

Offentligt biträde skulle förordnas i samtliga fall som avsågs i 

41 § RhL/ om det inte var obehövligt. 

Remissvaren var intressanta. Rättshjälpsnämnden i Malmö tillstyrk

te förslaget om att även vårdnadshavaren skulle ha rätt till offent

ligt biträde. Socialstyrelsen tillstyrkte förslaget då det tillmötes

gick ett gammalt önskemål från styrelsens sida, Länsstyrelsen i 

Stockholm biträdde förslaget och påpekade, att vårdnadshavarna inte 

sällan uppfattade förordnandet som ett intrång i deras rätt att före

träda barnet. "Barnets intressen bevakas inte bara av 'det offentliga 
biträdet utan även av de beslutande myndigheterna."82) 

Länsstyrelsen i Kronobergs län tillstyrkte förslaget. Länsstyrelsen 

i Malmöhus län föreslog andra regler: 

"I mål angående omhändertagande av barn för samhällsvård skall all
tid offentligt biträde förordnas för föräldrarna. Offentligt biträde 
skall därjämte förordnas för barnet om det uppnått 15 års ålder och 
har annan inställning till omhändertagandet än föräldrarna. 
Skälet för länsstyrelsens ståndpunkt är följande: Omhändertagande 
för samhällsvård är ett ingripande mot föräldrarna som därigenom 
berövas sin rätt att vårda barnet. Föräldrarna bör därför själv
fallet som parter i målet och på grund av ingreppets natur alltid 
ha möjlighet att erhålla biträdeshjälp. Det får också anses motive
rat att i angivet fall ge barn över 15 år biträdeshjälp. Offentligt 
biträde åt ett litet barn synes däremot ej böra förekomma. Det är 
i själva verket här ej fråga om en försvarare i vedertagen bemärkel
se som skall bistå parten och utveckla hans talan. Det offentliga 
biträdet för det lilla barnet kan ej framföra barnets mening och ej 
heller föräldrarnas. Han är närmast en juridiskt sakkunnig som tar 
ställning till om de lagliga förutsättningarna för barnets omhänder
tagande föreligger och framlägger sin egen åsikt om omhändertagandet. 
En sådan medverkan är - även om den mången gång visat sig värdefull 
- ej erforderlig för målets prövning. Det är tillräckligt att om
händertagandefrågan i länsrätten belyses av barnavårdsnämnden och 
föräldrarna därvid båda parter bör vara biträdda av juridisk sak
kunskap, " 83) 

Föredragande statsrådet anförde, att förslaget att offentligt bi

träde skulle kunna förordnas för vårdnadshavare vid omhändertagande 

av barnet godtogs av flertalet remissinstanser som berördes av frå-

81) aas 232 
82) Prop 1979/80:90 s 406 
83) a a s 407 f 
84) aas 135 
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Man påpekade/ att konstruktionen med offentligt biträde för barn 

under 15 år var otillfredsställande ur formell synpunkt. Barn i 

de yngre åldrarna kunde inte fungera som huvudmän gentemot sitt 

offentliga biträde. Varken barnet eller biträdet har rätt att an

föra beslut över det beslut som kommer att meddelas. 

Något förslag om offentliga biträden i samhällsvårdsärenden lades 

inte fram. Dep chefen hänvisade till den planerade propositionen 

om ny sociallagstiftning, vilken bl a skulle innehålla förslag om 

tvångsingripanden inom socialvården. Regeringen skulle lägga ett 

förslag som i allt väsentligt överensstämde med rättshjälpsutred-
85) 

ningens förslag vad gällde möjligheterna ätt få offentligt biträde. 

Utredningen (JU 1977:11) om barnens rätt framhöll i sitt remissvar 

med instämmande av de skäl som socialutredningen åberopat vikten av 

att offentligt biträde alltid skulle förordnas när det uppkom en 

fråga om att omhänderta barn. Utredningen hade för avsikt att i 

sitt eget utredningsarbete ta upp frågan rörande vilka befogenheter 

ett offentligt biträde bör ha när han företräder en underårig, och 
86 ) 

tog därför inte upp frågan i sitt remissvar. 

I prop 1979/80:1, Om socialtjänsten, fördes frågan om offentligt 

biträde fram i samband med socialtjänstreformen i övrigt. Ingen 

remissinstans motsatte sig utredningens förslag om att rätt till 

offentligt biträde skulle finnas för såväl barn som föräldrar och 
8 7 i 

annan vårdnadshavare. I fråga om gemensamt biträde påpekade flera 

remissinstanser, att barnet och föräldrarna aldrig eller endast un

dantagsvis kunde ha ett gemensamt intresse i mål som det här var 

frågan om. Länsstyrelsen i Gävleborgs län framhöll, att om offent

ligt biträde förordnas för ett tillvarata endast barnets intressen 

föreligger viss risk att målet får en slagsida till förmån för barna

vårdsintressena när dessa står emot föräldrarnas intressen av att 

vårda sitt eget barn. Även om någon egentlig intressekonflikt inte 

föreligger mellan föräldrarna och barnets intressen är föräldern. 

inte garanterad att hans intressen beaktas av det offentliga biträdet. 

Det var länsstyrelsens uppfattning att i mål av detta slag offent

ligt biträde regelmässigt skulle utses för barnet och särskilt bi

träde för föräldern. 

85) aas 186 
86) aas 409 
87) a a del B s 339 
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JO ansåg att man inte generellt kan förordna biträde gemensamt 

för barn och föräldrar utan att man därigenom allvarligt för

sämrade barns rättsliga ställning jämfört med vad som gällde. 

I fall när det förelag skäl för omhändertagande av barn p g a 

föräldrarnas förhållanden förelåg det praktiskt tagit alltid 

en motsättning mellan å ena sedan barnets, å andra sidan för

äldrarnas intressen, vilken framgick redan av det faktum att 

föräldrarna motsatte sig den vård som föreslogs för barnet. Det 

förelag en stor risk, att ett biträde som förordnas gemensamt 

för föräldrar och barn huvudsakligen skulle komma att företräda 

föräldrarnas intressen framgör barnets. JO ansåg, att det all

tid skulle förordnas offentligt biträde för barnet, och om läns

rätten ansåg det nödvändigt, att särskilt offentligt biträde för 

föräldrarna. Om dessa begärde det, borde biträde som regel för-
88) 

ordnas. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län hade intrycket att ett särskilt 

för barnet offentligt biträde ofta stod villrådigt i fråga om 

sin roll, särskilt när barnet var i den ålder att det inte kunde 

ha någon självständig mening om saken. Länsstyrelsen i Malmöhus 

län uttalade samma mening som i remissvaret till Rättshjälpsut-
89) • 

redningens betänkande. Länsstyrelsen i Kopparbergs län ansåg 

det angeläget att det i RHL uttryckligen föreskrevs att ett offent

ligt biträde också utan fullmakt får anföra besvär till de allmänna 

förvaltningsdomstolarna i barnavårdsmål. 

I lagrådsremissen framhöll föredragande statsrådet bl a, att 

offentligt biträde skulle kunna förordnas så snart frågan upp

kommer i socialnämnden om att omedelbart omhänderta någon, eller 

fråga om vård uppkommer enligt LVU. 

Han ansåg det emellertid inte nu lämpligt att införa bestämmelser 

som innebär att offentligt biträde alltid skulle förordnas. Regeln 

borde utformas som i utlänningsärenden, dvs att offentligt biträde 

skulle förordnas, om inte behov av biträde saknades. Föredragande 

statsrådet var också ense med remissinstanserna som påpekat det o-

tillfredsställande i att vare sig barnet eller dess offentliga bi

träde kunde föra talan mot beslut om vård enligt LVU, men hänvisade 
90) 

i denna fråga till utredningen om barnens rätt (Ju 1977:11) 

88) a a del B s 341 
89) a a del B s 342 
90) a a del C s 82 '.f 
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Lagrådet framhöll, att biträde skall utses för "den som åtgärden 

avser". Därmed avsågs den som var föremål för det frihetsberövande 

ingreppet. Följaktligen kunde inte heller biträde förordnas för 

vårdnadshavåren i ärende ang samhällsvård. Det var således barnet 

som skulle ha biträde/ oavsett om barnet hade partsställning och 

oavsett vilken ställning vårdnadshavare eller förälder intar i 

målet. Lagrådet förordade att en bestämmelse skulle utformas så 

att det direkt framgick att även vårdnadshavaren skulle kunna be

viljas rättshjälp genom offentligt biträde i mål enligt LVU. 
91) 

Dep chefen anslöt sig till lagrådets förslag. 

Utredningen om barnets rätt har i sitt betänkande "Om föräldra

ansvar" föreslagit att barn skall få taleratt i mål och ärenden 

rörande föräldraansvar m m (vårdnadsfrågor) och att för barnet 

skall finnas en ställföreträdare/ som står utanför kdmflikten och 

därför bedöms kunna inrikta sig helt på vad som är bäst för barnet. 

Ett barnombud skulle kunna förordnas då barn och föräldrar har mot-

stridande intressen, om det behövs för att tillvarata barnets rätt 

och bästa, när barnet behöver en ställföreträdare för att kunna ut

öva sin talerätt. 

En ansökan om barnombud borde enligt utredningen inte automatiskt 

leda till att ett sådant förordnades. Beslutande myndighet skulle 

ta ställning till om barnet befann sig i en sådan situation att 

det behövde någon som uteslutande bevakade barnets intressen. Man 

måste klargöra om inte barnets behov och intressen kunde tillgodo

ses på ett annat sätt. I en skilsmässokonflikt kunde det t ex vara 

bättre att en expert utredde barnets vilja än att ett ombud före

trädde barnet i processen. Avsikten var att barnombudet skulle ha 

oinskränkt taleratt, d v s ha möjlighet att väcka talan, delta som 
93) 

part i processen och överklaga till högre instans. Utredningen 

förutsatte, att den utredningsmöjlighet som ett offentligt biträde 

har, också skulle gälla barnombudet. Man skulle återkomma vad be

träffade konstruktionen med barnombud även i fråga om omhänderta

gandeärenden. 

91) a a del A s 514 f 
92) SoU 1979:63 s 140 
93) aas 142 f 
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Det intressanta i utredningens förslag ligger enligt min upp

fattning i att barnombudsmannen skulle ha en oinskränkt tale

rätt. Remissinstanserna diskuterade förslaget och ställde sig 

huvudsakligen kritiska till det. Ett exempel på detta ger ytt

randet från länsrätten i Göteborgs och Bohus län: 

Att ge barnet självständig taleratt kan i vissa fall medföra 
att barnet utsätts för påtryckningar att väcka talan utan att 
barnet själv vill föra talan. Länsrätten anser emellertid, att 
det kan finnas situationer då barnets rätt bör kunna tillgodo
ses genom initiativ från en utomstående. Det kan därför vara 
lämpligt att låta socialnämnd ta initiativ till att barnombud 
förordnas och att ombudet ges rätt att väcka talan. 

F ö framfördes av remissinstanserna tveksamhet till ytterligare 

parten i processen och framhåller behovet av kurativt stöd för 

barnet som mer framträdande behov än ett processuellt. Det bör 

betonas, att utredningen behandlat frågor i samband med skils

mässor och vårdnadsfrågor, och inte omhändertaganden, (utred

ningen hade för avsikt att senare återkomma till sådana frågor). 

JO behandlade i sin ämbetsberättelse 1978-1979 frågan om offent

ligt biträde för barn vid omhändertaganden. I fallet hade föräld

rarna haft offentligt biträde i målet, vilket barnet inte hade 

haft. 

"I de fall omhändertagande för samhällsvård grundas på föräld
rarnas olämplighet eller oförmåga att vårda barnet eller andra 
missförhållanden i hemmet framstår samhällsvården i huvudsak 
som en skyddsåtgärd för barnet, riktad mot vårdnadshavarna. Det 
framträder här ofte en klar intressekonflikt mellan barnet och 
föräldrarna, i synnerhet som barnets förflyttning från föräldrarna 
många gånger kan ha negativa effekter för föräldrarnas egen per
sonliga utveckling. Man kan i en sådan situation inte hävda barr-
néts intressen utan att skada föräldrarna och omvänt. Enligt min 
mening är det därför principiellt olämpligt att barn och föräld
rar har samma offentliga biträde, något som jag tidigare fram
hållit i bl a yttrande över socialutredningens slutbetänkande. 
Med hänsyn till de allvarliga åtgärder som är ifråga och till 
att det ofta rör sig om svåra avvägningar i de kvalificerade 
barnavårdsärenden det här gäller måste man dessutom anse att om 
den ena parten - barn eller förälder - har juridiskt biträde så 
finns det behov av biträde även för den andra parten. (JO:s äm
betsberättelse 1978/79 s 175 ff) 

I det föreliggande ärendet hade barnet utsatts för misshandel 

i hemmet, men fick ändå efter en kort tid återvända dit. 

JO fortsatte: 

"Det bör i detta sammanhang framhållas att det många gånger kan 
vara svårt för en social centralnämnd eller distriktsnämnd att 
med skärpa hävda barnets intressen gentemot föräldrarnas. Nämnden 
kan ofta inte underlåta att ta hänsyn till att man i framtiden 
måste kunna samarbeta med föräldrarna för att hjälpa barnet. 
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Om nämndens relationer till föräldrarna skadas alltför mycket, 
kan det medföra att fortsatt behandlingsarbete i familjen blir i 
det närmaste omöjligt. Särskilt om målet avgörs i den riktningen 
att barnet får återvända till hemmet är det viktigt att nämnden 
inte förstört föräldrarnas förtroende så att behandlingsåtgärder 
som måhända förutsatts av domstolen senare visar sig ogenomför
bara. Det kan också vara så att samarbete med föräldrarna är nöd
vändigt med hänsyn till att det finns ytterligare barn i hemmet, 
för vilka det ännu inte visat sig föreligga fulla skäl för om
händertagande. Nämnden eller dess tjänstemän kan således ha tungt 
vägande skäl för att försöka undevika åtminstone svårare konfronta
tioner med föräldrarna. Att detta måste påverka nämndens process-
för ing är givet." (a a s 175 ff) 

Av JO:s uttalande framgår klart, att man inte regelmässigt kan 

räkna med att barns och föräldrars intressen sammanfaller, och 

att parterna bör vara mämställda vid förhandlingar inför nämnd 

och förvaltningsdomstol. 

Enligt min uppfattning har det offentliga biträdet så gott som 

ingen möjlighet att få till stånd en process. Biträdets enda ut

väg är att förmå nämnden att klaga hos högre instans, om ett be

slut anses gå barnet emot. Av naturliga skäl kan det offentliga 

biträdet inte påräkna att få barnets/ställföreträdarens fullmakt 

att föra en process mot ställföreträdaren, om denna och barnet 

har motstridiga intressen. Har emellertid processen satts i gång, 

har biträdet inom processens ram möjlighet att handla helt uti

från vad biträdet bedömer vara barnets intresse. 

När barnet inte är part (i vårdnads- och verkställighetsmål) kan 

det inte heller få ett offentligt biträde. Har barnet ett offent

ligt biträde, är biträdets möjligheter begränsade p g a barnets 

bristande processbehörighet. 

En social centralnämnd arbetade under flera år med en familj med 
åtta barn, av vilka fem tidigare var omhändertagna. De nu aktuella 
barnen var födda 1972, 1973 och 1974. Efter att nämnden utan resul
tat satt in massiva förebyggande åtgärder för barnen lades de slut
ligen in på barnpsykiatrisk klinik i januari 1979. SN anmälde be
hov av off, biträde för barnen, vilka omhändertogs för utredning. 

Modern samtyckte inte till vare sig omhändertagande för utredning 
eller slutligt omhändertagande. Beslutet underställdes länsrätten. 

Moderns ombud yrkade på muntlig förhandling och önskade att som 
vittnen kalla åtta angivna privatpersoner och en överläkare.. Bar
nens offentliga biträde önskade höra nio namngivna personer som 
vittnen och överläkaren som sakkunnig. 
Modern meddelade därefter att hon inte orkade med en muntlig för
handling, vilken också inställdes. Barnens offentliga biträde yr
kade att omhändertagandebeslutet skulle fastställas, vilket också 
blev LR:s beslut. Modern klagade hos kammarrätten, som höll munt
lig förhandling, och lämnade besvären utan bifall. (KRG 39 62-1979, 
JO 611-1978, 1979-1979) 
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Offentligt biträde för barnen förordnades i ovan ref mål redan 

innan nämnden tog ställning till om ett omhändertagande skulle 

ske eller ej. Omständigheterna i ärendet gav vid handen, att de 

omfattande stödåtgärder som hade satts in inte hade haft någon 

effekt på moderns behandling av barnen. I och med att biträdet 

förordnades i ett tidigt skede, hade han möjlighet att få den 

aktinsyn som är stadgad i 14 § FL, och alltså bättre möjlighet 
94) 

att ta tillvara barnens intressen. 

I nedan refererade ärende förordnades inte offentligt biträde 

för barnet. 

H, f 1970, uppgav att hon fått stryk av sin styvfar med 
ett hopprep. Nämnden beslöt omhänderta H. Modern som var 
ensam vårdnadshavare, samtyckte inte till beslutet, som 
underställdes LR. LR höll två muntliga förhandlingar, där 
vittnen uttalade att H visat rädsla för att gå hem och sagt 
att hon fick stryk hemma. LR ansåg, att oavsett om modern 
gjort sig skyldig till misshandeln eller ej, det ankom på 
henne att se till att H fick den omsorg som var nödvändigt. 
LR:s domslut gavs ett år efter omhändertagandet. KR fast
ställde LR:s dom. (KRS 2117-1980) 

Av domskälen framgick, att SN omhändertagit H på andra grunder 

än misshandel. Utredaren hade bedömt att "som styrkt genom bar

nets utveckling i fosterhemmet att M som är barnets vårdnads

havare är olämplig och att därför barnets hälsa och fortsatta 

utveckling skulle äventyras med henne som fostrare." 

Förekomsten av ett offentligt biträde för barnet skulle möjli

gen ha bidragit till att minska den konflikt som rådde mellan 

modern och nämnden genom att biträdet kunde handla oberoende 

av senare behandlingsaspekter. Möjligen kunde också biträdet i 

någon mån påskyndat handläggningen. 

I ett ärende har JO uttalat, att anmälan från socialnämnd 
om behov av offentligt biträde skall åtföljas av nämndens 
yttrande ang behöver. (JO 1982/83 s 188). 

Kammarrätten har i ett mål uttalat, att ett offentligt bi
träde kan förordnas under utredningsstadiet. Om utredningen 
inte innehåller förslag om omhändertagande för utredning 
eller samhällsvård kan offentligt biträde inte lagligen ut
ses. (KRS 1805-1980) 

Kammarrätten anför i ovan ref ärende å ena sidan att offentligt 

biträde kan förordnas även under utredningsstadiet, om det kan 

antas att biträdet kan göra en värdefull insats under utrednings

tiden. Â andra sidan innehåller utredningen (som då måste antas 

vara färdig) inte något förslag om omhändertagande för samhälls

vård eller utredning. 

94) I målet måste SN anses vara sökande. Motparter är dels modern 
dels barnen. I förvaltningslagens mening måste de anses vara 
"annan part". Biträdet har alltså större möiliqheter att följa 
utredningen och biträda barnen. 
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Om man lagligen kan förordna offentligt biträde under utrednings-

stadiet kan man rimligen inte veta vad utredningen skall utmynna i. 

Man kan inte starta utredningen med en förutfattad mening om vilket 

förslag som skall framställas. I så fall är utredningen meningslös. 

Skall man alltså hävda att offentligt biträde endast skall kunna 

förordnas i samband med omhändertagande för samhällsvård kan bi

träde inte förordnas på utredningsstadiet - åtminstone inte i bör

jan av en utredning, och om det inte är alldeles klart att barnet 

behöver vård utom hemmet (t ex i misshandelsfall). 

I ett flertal beslut har slagits fast, att offentliga biträden för 

barn inte kan anföra besvär Över länsrättens beslut i fråga om sam-
95) 

hällsvård/vård enligt LVU. (RR 1709-1979 ej pt och KRJ 495-1979) 

I det sistnämnda fallet hade modern medgett att barnets offentliga 

biträde förde talan i högre instans. Modern och barnet (eller åt

minstone modern och biträdet) hade uppenbarligen inte motstridande 

intressen, eftersom modern lämnade honom fullmakten. 

I ett mål hos RR (RÂ. 1974 B 376/RR 456-1974) anförde en advokat be

svär över KR:s avvisningsbeslut. Såväl Rättshjälpsnämnden i Malmö, 

som moderns offentliga biträde tillstyrkte prövningstillstånd och 

ansåg KR:s beslut stridande mot den tankegång som legat bakom då 

man lagstiftat om offentligt biträde för barn. RR ansåg emellertid 

inte att rätt förelag att fullfölja talan utan stöd av fullmakt 

från vårdnadshavaren och ändrade inte RK:s beslut. (Se också K 77 

2:6)95) 

Här kan man motera, att RR påpekat den reella svårigheten för ett 

offentligt biträde som företräder en minderårig: Utan fullmakt kan 

man inte anföra besvär. I mål rörande samhällsvård/LVU kan man dess

utom som enskild - föremål för beslutet - inte klaga om man inte 

blir omhändertagen. Lagen utgår alltid ifrån, att det enbart är 

ett omhändertagande som går den enskilde emot. 

95) JO har bl a yttrat: 
Ett förordnande av offentligt biträde gäller även när talan full
följs till högre instans (43 § 2 st RL9. Förordnandet innebär dock 
inte behörighet för biträdet att föra talan mot myndighetsbeslut 
(RÅ 1974 B 376). För att biträdet skall få föra talan vidare till 
högre instans krävs således att biträdet styrker sin behörighet 
genom fullmakt från den åtgärden avser eller dennes ställföre
trädare. 
Detta innebär, att det offentliga biträdet skall tillvarata barn
ets intressen i ärendet hos nämnden men biträdet har såtillvida 
inte en i förhållande till föräldrarna och barnet fristående 
ställning att biträdet kan fatta beslut i frågor som rör vården 
av barnet eller eljest i rättsliga angelägenheter. (JO 420-1977). 
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Ett uteblivet omhändertagande anses alltid vara ett gynnande beslut 

för den som inte blir omhändertagen. Den enskilde kan inte yrka om

händertagande i annan form än bistånd enligt socialtjänstlagen 

(tidigare 31 § 2 st BvL) . I här refererade mål finns inte heller 

talerätt för annan än nämnden/ eftersom länsrättens beslut endast 

kan ha gått nämnden emot. Nämndens motpart är den ärendet rör. Om . 

denne är under 15 år anses föräldrarna vara part. Av förarbetena 

till barnavårdslagen framgick, att man vid lagstiftningsarbetet 

var medveten om att barns och föräldrars intresse inte alltid 

skulle sammanfalla, som t ex vid ingripande enligt 1 § LVU (tidi

gare 25 § BvL)V 

Offentligt biträde skall hjälpa och bistå den enskilde vid frihets-

berövanden och andra former av tvångsåtgärder mot den personliga 
96) 

friheten. Offentligt biträde skall enligt motiveringen till 

42 § RhL utses "åt den som åtgärden avser och ej åt den som må 

vara berättigad att föra talan i fråga om åtgärden." 

Enligt lagrådet skulle i mål om samhällsvård offentligt biträde 

utses åt barnet. Med anledning av den intressemotsättning som kan 

råda mellan föräldrar och barn vid fall av t ex barnmisshandel, 

tillägger dep chefen att om parterna har gemensamt biträde, detta 

skulle iaktta barnets intresse om delade meningar skulle uppstå 
98  V mellan honom och föräldrarna. Förslaget fick ingen ändrad ly

delse i propositionen. Man kan av detta inte läsa ut att avsikten 

varit att skapa ett självständigt institut för att ta tillvara 

minderårigs rätt i förhållande till föräldrarna. 

I ett mål, där slutet överensstämmer med vad som framgått at de 

tidigare referaten, förelåg en annan fråga om det offentliga bi

trädets ställning. (RR 774-1980) 

Vårdnadshavaren hade förordnats som sådan efter den legala vård-

nadshavarens död. Det offentliga biträdet hade tidigare varit om

bud för vårdnadshavaren, men den fullmakten hade återkallats. I 

målet hade det offentliga biträdet en uppfattning som överens

stämde med vårdnadshavarens, men inte med det omhändertagna bar

nets (11 år gammal). Man kan i och för sig ifrågasätta, om bris

ten på behörighet i målet skulle kunna botas med en fullmakt från 

vårdnadshavaren. 

96) SoU 1971:76 
97) Prop 1972:132 s 220 
98) aas 315 
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I detta mål, då biträdets och vårdnadshavarens intressen samman

föll, skulle det kunna vara möjligt, och i så fall borde biträdet 

ha fått möjlighet att lämna en fullmakt i KR. Det kan emellertid 

inte vara meningen att vårdnadshavaren genom att lämna en full

makt till biträdet skulle få ytterligare en företrädare för sina 

intressen. I vissa siuationer kan ju barnet själv ge biträdet 

fullmakt (om barnet är över 15 år). En absurd situation skulle 

uppstå, om det biträde vars uppfattning överensstämmer med för

äldrarnas skulle kunna anföra besvär p g a fullmakt, medan det 

i andra fall inte självständigt kan föra barnets talan. 

Att ett offentligt biträde inte har rätt att utan fullmakt föra 

talan i högre instans framgår också av RR 2318 och 2344-1976, 

KRSU 2768 och 2836-1979 och JO 402-1977. I det sistnämnda ärendet 

har JO påpekat att envar kan vända sig till länsstyrelsen som till

synsmyndighet, vilken kan ålägga nämnden att fullgöra sina skyl

digheter. I länsstyrelsens tillsyn ligger inte möjligheten att t ex 

ålägga socialnämnden att omhänderta ett barn eller föra ett mål 

vidare till högre instans. 

Som tidigare påpekats anses barn inte vara parter i vårdnads- och 

verkställighetsmål. Därav följer, att de lagligen inte kan få bi

stånd av ett offentligt biträde i vårdnadsmål. Enligt SoL kan 

barn över 15 år själva föra sin talan i mål och ärenden enligt 

SoL och har enligt förvaltningslagen rätt att ha ombud eller bi

träde, men inte inte med dagens lagstiftning få stöd av ett offent

ligt biträde i andra ärenden än enligt LVU. 

Utredningen om barnens rätt har som tidigare nämnts föreslagit, att 

barnet skall biträdas av ett barnombud i vårdnads- och verkställig

hetsmål. Någon lagstiftning härom finns inte. Barnet är alltså fort

farande ett objekt för vårdnadshavarens hantering. 

I ett pågående äktenskapsskillnadsmål beslöt TR att modern 
skulle vara vårdnadshavare under betänketiden. Vårdnadsut
redning påbörjades. Utredarna begärde att TR skulle förord
na om barnpsykiatrisk undersökning. Elva månader efter be
slutet om vårdnadsutredning inkom en anonym anmälan att 
flickan blivit utkastad från hemmet (hon var 12 år). Ytter
ligare en anmälan kom in en månad efteråt. Föräldrarna kom 
nu överens om att modern skulle ha vårdnaden om barnet, 
trots att vårdnadsutredningen inkl den barnpsykiatriska ut
redningen påpekade moderns olämplighet. 
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Efter TR:s dom kom nya anmälningar om missförhållanden 
för barnet. Nio månader efter den första anmälan omhänder
togs hon för sa mhälls vård. (J O 2765-1979, Jk bg rs TR 
T 687-1977, LRA ö 5100-1979). 

Om man hade förordnat offentligt biträde för barnet i samband 

med de första anmälningarna till nämnden, hade en utomstående 

person med barnets intresse som enda utgångspunkt haft möjlig

het till aktinsyn och möjlighet att påverka så att utredningen 

snabbare kunde slutföras. Hade det offentliga biträdet kunnat 

medverka vid TR:s förhandling är det möjligt att TR prövat 

föräldrarnas överenskommelse. Någon legal möjlighet att för

ordna offentligt biträde för barnet i samband med vårdnads

tvisten föreligger inte. 

Fyra barn, 18, 14, 7 och 5 år, tilldömdes modern vid 
en hemskillnad i nov 1973. TR fattade beslut att vård
nadsutredning skulle ske. Modern avled. Vid hennes död 
hade vårdnadsutredningen påbörjats, och TR beslöt att 
den skulle slutföras sedan man fått vissa uppgifter 
rörande faderns lämplighet. De två äldsta barnen tog 
avstånd från fadern, vilket också sedan 7-åringen gjorde. 
I januari 1974 beslöt TR (troligen interimistiskt) att 
särskild förmyndare skulle förordnas för barnen. 
SN förordade därefter fadern som vårdnadshavare för de 
yngre barnen och särskild förmyndare för 14-åringen. 
Detta blev också TR:s beslut (JO 2865-1975). 

TR tog i sitt domslut uppenbarligen hänsyn till 14-åringens 

viljeyttring och andra omständigheter som framkom i utredningen. 

Det var emellertid inte aktuellt att förordna offentligt bi

träde vare sig för henne eller de två yngre syskonen, då 

lagen inte medger det - oavsett att frågan gällde om särskild 

förmyndare skulle förordnas. Vid ett tillfälle under hand

läggningstiden hade SN skäl att hjälpa barnen att få vistas 

hos sina morföräldrar. Vid detta tillfälle hade man kunnat 

undersöka möjligheterna att få ett offentligt biträde för

ordnat i ärendet hos socialnämnden, men detta hade ändå inte 

kunnat göra något i vårdnadsfrågan. 

Modern till två barn medgav i en gemensam ansökan till 
TR överföring av vårdnaden om barnen från sig till fadern. 
TR begärde SN:s yttrande, varefter modern återtog fram
ställningen om överföring av vårdnaden till fadern. 
Fadern agerade därefter på olika sätt - vägrade lämna 
ifrån sig barnen efter umgänge, hotade sin mor och sin 
hustru, lämnade falska besked om att han tagit livet av 
barnen m.m. Fadern begärde i stämning vårdnaden om ett av 
barnen, vilket TR inte fann skäl bifalla. Fadern hade 
begärt att barnet skulle få ett offentligt biträde. 
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HovR avvisade faderns framställning. "W:s yrkande om 
förordnande av biträde för S är icke lagligen grundat. 
Talan i den delen skall därför avvisas. - - Mot 
hovrättens beslut får enligt 20 kap 12 § FB talan ej 
föras." 

Mannen anförde att inga uppgifter inhämtats om barnens 
önskemål. (JO 219/79) 

Hovrätten avvisade framställningen om offentligt biträde för 

barnet, eftersom det inte kunde anses vara part i målet rörande 

vårdnad (och umgängesrätt). Inte ens om fadern varit vårdnads-

havare för barnet hade hans framställning lagligen kunnat bi

fallas . 

Inte heller i verkställighetsmål enligt 21 kap FB anses barnen 

vara parter i målet. En femtonåring kan inte flyttas mot sin 

vilja, om det inte föreligger särskilda skäl mot det (FB 21:4 ) 

vilket är liktydigt med att han skall höras - annars kan han ju 

inte klargöra sin vilja. Någon självständig partsställning 

har han inte. Detta medför att han inte har rätt att få ombud 

eller biträde enligt rättshjälpslagen, men torde ha rätt att 

ha bistånd giv ombud eller biträde enligt förvaltningslagen och 
9Q) 

förvaltningsprocesslagen. 

I ett omfattande vårdnads- och verkställighetsmål, som 
pågick under nio år, beslöt TR 1980 att umgängesrätten 
skulle upphöra men återupptas igen efter maj 1982. 
(JO 1256-1975 m fl) 

Förekomsten av ett offentligt biträde för barnen hade möjligen 

kunnat nedbringa handläggningstiden. Barnen var här enbart 

objektet och föremål för de vuxnas aggressivitet mot varandra. 

I ett verkställighetsärende beslöt LR att en tolvårig 
pojke, som skötts av sin mormor i stort sett sedan han 
föddes och bott hos henne ensam i tre år sedan hans mor 
dog, skulle få stanna hos mormodern. Fadern, som var 
vårdnadshavare, anförde besvär hos KR, som biföll besvär
en. (RR 3560-1980 ej pt) 

En nio år gammal flicka kvarhölls hos modern efter 
utövad umgängesrätt. LR beslöt att hon skulle tas om 
hand av polisen och överlämnas till fadern. KR gjorde 
ingen ändring i beslutet. (KRS 9324-1976). 

Någon möjlighet för barn att få sina synpunkter beaktade 

fanns inte, om de inte uppnått 15 års ålder eller "motsvarande 

mognad". Förekomst av ett offentligt biträde skulle möjligen 

kunna bidra till att barnets egen uppfattning beaktades. 

99) Från den 1 juli 1983 är gränsen sänkt till 12 år (SFS 1983:4 
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Tidpunkt för förordnande av offentligt biträde. 

I många rättsfall som vi har gått igenom har vi funnit att 

offentligt biträde inte förordnats eller förordnats på ett 

sent stadium. Orsakerna till detta kan vara flera: Man har inte 

känt till möjligheten att anmäla behovet av offentligt biträde, 

eller den beslutande myndigheten har inte ansett det nödvändigt 

att förordna sådant. Bestämmelsen om att utredningen inte 

skulle vara entydig om offentligt biträde skulle förordnas har 

medfört att behov av offentligt biträde inte har ansetts före

ligga. 

I de fall som refereras nedan är det möjligt att förordnande 

av ett offentligt biträde, som kunde tillvaratagit barnens in

tressen, hade underlättat och möjligen förkortat handläggningen 

i de olika målen. 

1972 beslöt SN i L kommun att ställa två barn. f 1965 ch 
1966, under nämndens övervakning. 1973 gifte modern sig 
med en alkoholiserad man. 1974 diskuterades ett omhänder
tagande, varvid modern uppgav att familjen skulle flytta. 

I mars 1974 överflyttades övervakningen till Â kommun. Där 
var det stökigt i hemmet, alkoholproblem och misshandel 
av kvinnan. I maj 1976 förklarade man vid hembesök, att 
om en enda anmälan kom in, skulle barnen omhändertas, 
varvid modern flyttade till N kommun. 

I aug-nov 1976 kom det in ett flertal anmälningar - barnen 
var utelåsta, utkastade. I november framgick att det 
äldsta barnet vägrade bo hemma och hade tagit ner en mad
rass i källaren för att sova där. Förebyggande åtgärder, 
bl a hemma hos-terapi, hade vidtagits utan effekt. 
Inte förrän i februari 1980 fattades ett omhändertagande-
beslut, sedan barnen blivit misshandlade, varit placerade 
på olika håll osv. Omhändertagandet fastställdes slut
ligen av KR (KRJ 1394-1980). 

Vederbörande sociala centralnämnd hade i det längsta hållit på 

den s k frivilliga linjen, vilket i praktiken medför att det 

är svårare att få ett offentligt biträde förordnat för barnen -

eftersom ett omhändertagande inte är aktuellt - och också be

tager den ärendet rör rätten att vägra samtycka eller klaga 

över ett beslut. Frivillighet "under tvång" att ett omhänder

tagande annars måste ske är enligt min mening ett synnerligen 

ojust sätt att "hjälpa" familjer och i synnerhet barn, som då 

lever under mycket otrygga förhållanden med risk att flyttas 

ofta och inte få klara besked om var de skall vara. 

v 
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I ett fall av styrkt barnmisshandel omhändertogs barnet, 
3,5 år, och placerades i fosterhem. Efter sex månader 
upphörde samhällsvården villkorligt på förslag av hem
terapeuten. KR fastställde inte omhändertagandebeslutet 
(Omhbeslut i SN 771111, villkorligt upphört 780530, 
KR:s beslut 780612). 
I mars 1979 omhändertogs barnet och ett yngre syskon,2 år, 
sedan det yngre barnet hade märken som inte kunde ha 
uppkommit genom en olyckshändelse. Omhändertagandet fast
ställdes i LR och KR (791025);. 

Man måste här ställa sig frågan om förekomsten av ett offent

ligt biträde skulle kunnat förhindra det villkorliga upphöran

det av samhällsvården. 

En 13-årig flicka hade vid flera tillfällen begärt att få 
komma till ett fosterhem. Någon utredning verkställdes 
inte på mycket lång tid. Det framgick emellertid av 
flickans upprepade böner att få komma hemifrån, att hon 
och modern, som var vårdnadshavare, hade starkt mot-
stridande intressen. (JO 294-1979) 

Då barnet har starkt motstridande intressen mot föräldrarnas, 

borde det ligga i nämndens intresse att undersöka möjligheter

na för barnet att få ett offentligt biträde. I det här refere

rade ärendet utreddes endast flickans förhållande i det foster

hem där hon befann sig. För att belysa förhållandena och 

se till att en kompletterande utredning kom till stånd hade 

ett biträde för barnet varit nödvändigt. 

I ett ärende rörande två barn, 3 och 5 år gamla,fattade 
vederbörande sociala centralnämnd under loppet av fyra 
år (dec 1975 - dec 1979) minst femton olika beslut 
om omhändertagande jml §§ 25 a och 29, 30 och 31 BvL, 
upphörande, övervakning m.m. I oktober 1978 fastställde 
länsrätten inte nämndens beslut om omhändertagande, och 
nämnden anförde besvär till KR.(RR 4671-1978 ej pt) 
KR inhiberade beslutet. 

Av handlingarna i målet framgick vid de olika förhandlingarna 

att båda barnen varit utsatta för många beslut och omflytt

ningar. Vid det tillfälle KR beslöt om inhibition borde det 

stått klart för domstolen att synnerligen motstridande in

tressen förelåg mellan modern och barnen. Inte från något håll 

togs något initiativ för att tillförsäkra barnen ett offent

ligt biträde eller ens ansöka om ett sådant. 

I en anmälan angavs att en 9-årig pojke misshandlades i 
hemmet och att modern var alkoholiserad. Beslut om om
händertagande för utredning fattades, men verkställdes 
inte, varför länsrätten inte heller fastställde det under
ställda beslutet. (lrE 33.011-4-77). 

Det framgår inte av handlingarna om behovet av offentligt 

biträde för barnet ens diskuterades. 
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I ett mål rörande omhändertagande av en fem månader gammal flicka 

(KRSU 1792-1978) har offentligt biträde för barnet uppenbarligen 

förordnats först vid handläggning i KR. 

Det offentliga biträdets agerande 

Av remissyttrandena framgick, att vissa myndigheter ifrågasatte om 

offentligt biträde skulle förordnas för små barn, som inte själva 

kunde lämna instruktioner till biträdet. Av JO:s yttrande framgår 

att SN har svårt att agera för barnens intresse/ om dessa är mot

stridiga föräldrarnas, eftersom nämnden också har ett ansvar för 

behandling av eller kontakt med föräldrarna. Av rättsfallsreferat 

framgår inte alltid de skäl det offentliga biträdet haft för sitt 

ståndpunktstagande i ena eller andra riktningen. Ett offentligt 

biträde, som använder sig av sin och andras sakkunskap, kan bidra 

till att ett ärende utreds ordentligt och att man drar de slut

satser av utredningen som är motiverade. (Se KRG 5438-1979 och 

KRSU 2417-1979) Ett sådant förhållande måste underlätta framför 

allt de sociala myndigheternas planering av behandlingen för bar

net och familjen i övrigt. LR skall förordna offentligt biträde, 

ofta på ett tidigt stadium efter initiativ från SN. 

Ett offentligt biträde kan som tidigare nämnts inte i denna sin 

egenskap föra talan i en högre instans, men det finns inga hinder 

för det offentliga biträdet att biträda den part som är den vinn

ande i underinstansen. Denna oformlighet i lagstiftningen gynnar 

inte barnen: är de förlorande part i underinstans kan de inte 

själva föra talan, men "vinner"-barnet har det rätt till biträde 

om motparten klagar och får då hjälp med "svaromålet". I målet 

RR 2005-1979 hade det offentliga biträdet efter länsrättens be

slut att inte omhänderta tre barn träffat det äldsta barnet, 13 

år, som vägrade lämna fosterhemmet. Han hade då fått nya uppgif

ter, som han lade fram vid KR:s förhandling. Uppgifterna hade 

framkommit efter att han tillsammans med föräldrarna och nämnden 

hade träffat pojken och kommit fram till en överenskommelse att 

pojken skulle få stanna kvar i fosterhemmet under en vårtermin. 

Då fadern sedan påminde pojken om att han snart skulle hem berät

tade pojken för sitt biträde vad han varit med om i föräldrahemmet. 

Det offentliga biträdet hade i detta ärende aktivt stöttat barnen 

och medverkat till att barnet skulle få stanna kvar i fosterhemmet 

trots att han inte längre var omhändertagen. Han hade förmedlat 

sina intryck av barnet som han fått vid samtalen. 
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Eftersom länsrätten ansåg att utredningen som gjorts inte styrkte 

att barnen behandlades felaktigt, är det troligt att biträdets ak

tivt agerande medverkade till att kammarrätten fastställdes SN:s 

beslut om omhändertagande. Om inte det offentliga biträdet aktivt 

hade deltagit i handläggningen är det troligt att det rätta för

hållandet om barnens behandling aldrig kommit i dagen, och att 

barnen hade återplacerats i en för dem destruktiv miljö. 

Ett offentligt biträde instämde i barnens egen bedömning av för

hållandena i hemmet och motsatte sig därför omhändertagande (KRG 

5965-1979). Det framgår inte om biträdet förordnats redan inför 

handläggningen i nämnden. Två tonåringar har i två fall begärt 

hjälp av de sociala myndigheterna och då hamnat i direkt motsats

ställning till sina föräldrar (se LRE 33.011-5-78 och LEE 33.011 

-28-79)• Eftersom nämnden måste arbeta så att allt behandlingsar

bete och samarbete med hemmen kan bestå oavsett ett omhändertagande, 

är det offentliga biträdets insats viktig eftersom det helt kan 

ägna sig åt att företräda barnets intressen - i synnerhet när de 

är så klart uttalade som i dessa fall. Nämnden kan då vara den så 

vitt möjligt neutrala parten, som har att göra en allsidig utred

ning men får hjälp i sitt arbete att stödja den ena och underlägsna 

parten. 

En flicka som var nästan 16 år samtyckte till ett omhändertagande

beslut (KRG 2839-1979). Hennes offentliga biträde framhöll vid för

handlingen i KR att flickan Önskade att omhändertagandet skulle be

stå. Flickan var vid omhändertagandet nästan 16 år och alltså part 

i målet. Biträdet hade alltså att helt ta hänsyn till vad flickan 

själv ville och hade inte samma möjlighet att göra en egen bedöm

ning som då biträden förordnas för yngre barn. Dessa bör i ytterst 

få fall tvingas in i den lojalitetskonflikt som det innebar för ett 

barn att "svika" en förälder genom att uttryckligen ange sina önske

mål, som de kanske inte alltid kan överblicka konsekvenserna av. 

(Se också RR 5921-22-1978, ej pt, KRS 2955-1980 och RR 3515-1979 

ej pt). 

Det måste ankomma på det offentliga biträdet att om barnet är under 

15 år avgöra dess mognadsgrad, och i vilken mån barnets önskemål kan 

tillgodoses. (KRS 4975-1979) 

Ett offentligt biträde i barnavårdsmål kan agera självständigt inom 

processen. I ett mål där barnet var 15 1/2 år intog det offentliga 

biträdet en annan ställning än sin huvudman, som var lätt utvecklings

störd. Det offentliga biträdet tillstyrkte mot hennes vilja ett om

händertagande . 
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Han hade tagit del av allt utredningsmaterial och på grundval av 

det och vad som framkommit vid de muntliga förhandlingarna bildat 

sig en uppfattning om vad som kunde vara till flickans bästa. 

(KRJ 1966-1980) 

I vissa fall kan man inte frigöra sig från känslån: att offient-

liga biträden - liksaom i vissa fall socialarbetare - sätter sig 

i "föräldrars ställe" och agerar utifrån övertygelsen att ett barn 

alltid har det bäst hos sina föräldrar (man är ju förälder själv). 

I nedan angivna referat motsatte sig det offentliga biträdet om

händertaganden, trots att det - med utgångspunkt från referaten -

var klart att barnen på olika sätt för illa i hemmet. (RR 2484-1980 

ej pt, RR 3590-1979 ej pt, KRG 6254-1979) 

På begäran av moderns ombud undersöktes hon på en psykiatrisk kli

nik (KRSU 1673-1979). Barnets offentliga biträde vägde uppenbar

ligen resultatet av undersökningen av modern mot de undersöknings

resultat som framkommit betr barnets utveckling sedan det placera

des i fosterhem, och ansåg troligen resultaten tala för att det var 

bäst för barnet att återvända till modern. Detta blev också KR:s be

slut. 

Det offentliga biträdet kan också fullgöra sina uppgifter genom att 

framföra barnets åsikter (RR 3975-1979) 

Det föreligger dock ingen absolut säkerhet för att barnet kan få 

sina synpunkter framförda om det offentliga biträdet har en mot 

barnet stridande åsikt. Barnet är då i underläge. Av olika orsaker 

kan det offentliga biträdet solidarisera sig med föräldrarna, göra 

en tolkning av lagtexten eller ha någon ideologisk uppfattning om 

vad som generellt är bäst för barn. Ett vanligt sätt att lösa ett 

sådant problem - då barnet och det offentliga biträdet har olika 

uppfattningar - är att biträdet framför både sin egen och barnets 

mening. 

Det offentliga biträdet kan också anse att han skall bistå modern 

utöver det bistånd hon får från sitt eget ombud. I målet KRSU 1099-

1979 anförde barnets offentliga biträde i länsrätten att det inte 

var styrkt att barnet hade tagit någon skada av de oroliga förhåll

anden under vilka det hade levt. Biträdet måste då ha menat, att 

25 § a) BvL visserligen var tillämplig, men att förebyggande åtgär

der måste anses vara tillräckliga. Han tog också vid förhandlingen 

ställning till vad som var bäst för modern (som hade eget ombud vid 

förhandlingen). Vid förhandlingen i KR hävdade barnets offentliga 

biträde att rekvisiten i 25 § a) BvL inte var tillämpliga. Barnet 

hade omhändertagits p g a moderns alkoholmissbruk och hade ofta 
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flyttats de senaste åren, från modern till fosterhem och åter. Det 

offentliga biträdet synes ha gjort en avvägning mellan barnets och 

moderns behov och ansett sig kunna bedöma att dessa sammanfaller 

på sådant sätt att barnet skulle vistas hos modern. Vid förhand

lingen i KR framkom att modern återfallit i alkoholmissbruk. "Vad 

som hände senast skulle aldrig ha hänt om JA varit hos henne", upp

gav hon. Hemma-hos-terapeuten uttalade i KR att han "tror på hennes 

möjligheter att klara upp det hela men det är svårt att motivera 

henne om inte JA får komma hem. Han har dock varit allt för kort 

tid hos modern för att säkert kunna bedöma om hon kan ta hand om 

JA, men hon skulle fungera bäst om de fick vara tillsammans." 

Barnets offentliga biträde har uppenbarligen vägt in moderns möj

ligheter till rehabilitering med hjälp av barnet som en faktor vid 

sitt ställningstagande i kammarrätten. 

Det har visat sig, att barnets offentliga biträde i vissa fall har 

andra bedömningar än de sakkunnigutlåtanden som infordrats. Så är 

fallet i rättsfallet KRG 3065-1979 där det förelåg ett yttrande 

från en barnpsykiatrisk klinik att flickan löpte risk för sin ut

veckling och senare skulle lida skada till sin psykiska hälsa 

p g a föräldrarnas bristande förståelse för hennes behov av ömhet 

och förståelse. Det offentliga biträdet hade gjort ett besök i 

hemmet och troligen gjort en annan bedömning. (Se också KRS 2963-

1979 och KRSU 497-1979) . 

SAMMANFATTNING 

Barn har ställning som parter i mål och ärenden enligt socialtjänst

lagen och LVU (tidigare barnavårdslagen). Barnet har i princip inte 

ställning som part i vårdnadsärende (undantag härifrån finns dock) 

och är inte heller part i verkställighetsmål (enl 21 kap FB). 

Även om barnet har ställning som part, måste barnet om det är under 

15 år företrädas av en ställföreträdare. Barnet har inte procsess-

behörighet. Ställföreträdare är vårdnadshavaren. Om barnet och för

äldern har motstridande intressen - vilket ofta är fallet i de mål 

som handlar om hur barn behandlas i hemmet - kan i vissa fall god man 

förordnas för barnet. 

Ett offentligt biträde för barn kan förordnas i mål rörande SoL och 

LVU, men inte då barnet är föremål för vårdnads- eller verkställig

het skon f likter. 
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Biträdet har emellertid ingen självständig rätt att anföra besvär 

över ett beslut, om det skulle gå barnets intressen eller önskemål 

emot. Barn över 15 år kan i sådana mål föra talan i nästa instans. 

I annat fall fordras, att barnets legala ställföreträdare ger bi

trädet fullmakt att anföra besvär. Det ligger i sakens natur att 

så inte sker, om barnet och föräldrarna har motstridiga intressen. 

Om socialnämnen överklagar en länsrätts dom att inte fastställa ett 

underställt beslut, kan det offentliga biträdet instämma i nämndens 

besvär om han anser det vara till barnets bästa eller i vissa fall 

om barnet uttryckt önskemål om det. Skulle nämnden inte finna för 

gott att anföra besvär har biträdet inga möjligheter att föra målet 

vidare. Om nämnden överklagar ett beslut, där biträdet instämmer i 

besvären, och därefter återkallar sitt överklagande, kan inte heller 

barnet/biträdet föra saken vidare. 

I begreppet "ärende" ingår inom socialtjänsten sedan 1 januari 1982 

även yttranden t ex till domstol i vårdnadsfråga. Detta innebär att 

barnet får yttra sig över en vårdnadsutredning, men inte vara part 

i vårdnadsmålet. Vid vårdnads- och verkställighetsmål är enbart 

föräldrar/vårdnadshavare parter i målet. Barnet kan inte själv föra 

talan eller delta i rättegången. Barnet kan framföra sina synpunkter 

i en ev utredning. AV FB 6:18 i dess lydelse från 1 juli 1983 fram

går, att i vårdnadsmål eller mål rörande umgänge,')barn får höras 

inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart 

att barnet inte kan ta skada av att höras. 

I vissa fall kan annan än vårdnadshavare/förälder vara part i mål 

inom socialtjänsten och i vårdnads- och verkställighetsmål. I visst 

fall har god man ansetts kunna företräda barnet i vårdnadsmål, vil

ket inte hindrat att barnets vårdnadshavare har talerätt i målet. 

I ett fall har en person som inte ansetts vara part i stället an

setts som förklarande och på så sätt fått rätt att anföra besvär 

i vårdnadsmålet. 

Socialnämnden är part där målet anhängiggjorts av nämnden. 
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Diskussion om partsställning 

Ett barn, yngre än 15 år, får ej själv föra sin talan i omhänder

tagandemål. Barnet har alltså inte rätt att själv anföra besvär 

över ett beslut, eftersom det måste företrädas av en ställföre

trädare. Detta innebar att det offentliga biträdet inte får an

föra besvär utan fullmakt från ställföreträdaren. För barn under 

15 år är det alltså av avgörande betydelse vem som får vara ställ

företrädare. I RÂ 1961 s 170 och RÂ 1972 s 32 hade i båda fallen 

barnen omhändertagits i förhållande till båda föräldrarna. Där

efter tillerkändes den ena av dem vårdnaden - efter att den andra 

föräldern anfört besvär över nämndens beslut resp icke lämnat sam

tycke till det - varefter RR i båda fallen ansåg att den icke vård-

nadshavande föräldern saknade besvärsrätt. 

I målen KRS 901-1974 och RR 1462-1980 ej pt, har omhändertagande 

skett och vårdnadshavaren har icke samtyckt till beslutet resp 

anfört besvär över länsrättens beslut. Därefter har vårdnaden 

överförts till annan person och domstolen avvisat besvären efter

som den klagande inte längre är vårdnadshavare. Motsatt utgång 

blev det i KRG 4491-1980, där faderns besvär behàndlades trots 

att vårdnaden under mellantiden överförts till modern. 

Någon besvärsmöjlighet för icke vårdnadshavare föreligger alltså 

inte. Att det sker en växling av part under en handläggning kan 

medföra komplikationer, i synnerhet om myndigheter och förvalt

ningsdomstol inte underrättas om partväxlingen. 

Diskussion om barnets ställning vid utredningar om barnets vårdbehov 

I utredningar har barn, av det slag som behandlas i denna undersök

ning, rör det sig oftast om mindre barn, eftersom det är de som of

tast är utsatta för misshandel eller sådan behandling i övrigt att 

det fordras något ingripande från socialnämndens sida. Det förkommer 

visserligen några fall, där 15-16-åringar är aktuella, men merparten 

är barn i åldern 0-14 år. Barn i dessa åldrar kan inte själva föra 

sin talan, d v s de kan inte vid domstol själva anhängiggöra eller 

fullfölja en process.Detta måste ske genom ställföreträdare, 

som i regel är barnets förälder eller vårdnadshavare. Här uppkommer 

omedelbart en av de största och svåraste frågorna i lagstiftningen 

om barn : 

100) observera dock att barnet kan vara svarande i en process om 
överföring av vårdnad från särskilt förordnad förmyndare till 
förälder. 
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Om det uppkommer ett motsatsförhållande mellan en förälder och barn 

i ekonomiska frågor förordnas en god man. Om det uppkommer ett mot

satsförhållande mellan föräldrar och barn i rent personliga frågor 

för barnet, t ex om det far illa.i hemmet, har den förälder som be

handlar barnet illa kvar rollen åv ställföreträdare för barnet (Se 

härom även avsnittet om ställföreträdare). 

SN skall göra en så opartisk utredning som möjligt. Den enda myndig

het som har skyldighet att skydda barnet är socialnämnden och dess 

tjänstemän. Dessa är skyldiga att beakta vad båda sidorna anför och 

göra en avvägning av vad som kommit fram i utredningen. Det är en

ligt min uppfattning svårt att tillgodose skyddsaspekterna för bar

net när man samtidigt måste finna en förklaring till förälders be

teende som kan ha varit mycket destruktivt för barnet. 

Avvägningen mellan försök att på frivillig väg få insyn i hemmet 

eller "experimentera" med hemsituationen får inte ske med argumenta

tionen "vi låter barnet vara hemma och ser om modern utvecklas till 

det bättre" sedan barnet blivit misshandlat i hemmet. Enligt min 

uppfattning utformas utredningar ofta som partsinlagor, som i första 

hand försöker förklara föräldrarnas beteende. Av de rättsfall vi har 

sett framgår, att även socialnämnden i många fall tar ställning för 

föräldrarna, även om man ansöker om vård för barnet (eller omhänder

tar det enligt BvL). SN skall arbeta med hela familjen. Detta ställer 

sig omöjligt, om föräldrarna känner sig "nedsvärtade" i en utredning. 

Även rent objektivt beskrivna fakta kan av en förälder anses som 

subjektiva påståenden, som är gjorda i avsikt att ta barnet ifrån 

dem. Det kan därför vara förståligt att utredningar i vissa fall 

skrivs till förmån för föräldrarna. 

Föräldrarna hävdar däremot som regel att utredningarna inte är skrivna 

så att något fördelaktigt om dem kommer fram, utan att utredaren tar 

upp det som är negativt för föräldrarna, och också vinklar positiva 

uppgifter så att de blir negativa för föräldrarna. Även detta är 

självfallet subjektiva påståenden från föräldrarna, som dock kan 

ha viss verklighetsbakgrund. Detta kan bero på, att socialarbtaren 

coh SN vet att dokumentationen om att ett barn far illa måste vara 

övertygande, om förvaltningsdomstolen skall fatta beslut att barnet 

skall beredas vård utom hemmet, och då föräldrarna inte samtyckt till 

vården. Det kan då vara frestande för utredaren att inte ta med de 

positiva uppgifterna. Det finns ändå vissa fall, då några positiva 

fakta inte kan letas fram, t ex vid långvarig och svår misshandel 

av barnet, eller när barnet under lång tid utsatts för sexuella över

grepp. 
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Socialarbetarens svårigheter ligger bl a i att SN enligt SoL:s be

stämmelser skall rehabilitera föräldrarna och samtidigt ge barn och 

föräldrar i familjehem stöd och hjälp. Utredningen bör därför skri

vas så att den kan ligga till grund för bistånd till alla parter 

och kan då inte skrivas på ett sådant sätt att den blir en klar parts

inlaga för barnet mot föräldrarna. 

Ett annat dilemma är att man inte kan ge barnen ett lagligt intégri

té t s skydd. Föräldrarna har rätt att se akten om barnet, att ta del 

av allt vad barnet har sagt och att be referenter och andra vuxna 

att uttala sig om deras förhållanden. 

Barnen har inte motsvarande möjligheter att ta del av vad föräldrarna 

sagt, eller att hindra att föräldrarna tar del av vad barnet har sagt. 

Konsekvenserna för ett barn att ta kontakt med någon vuxen och be

rätta om sina hemförhållanden, t ex om misshandel, kan bli svåra 

om den vuxne på ett felaktigt sätt tar kontakt med hemmet. Det hän

der att föräldrar förbjuder barnet att ta kontakt med skolkurator 

eller skolpsykolog för att "familjen inte skall få dåligt rykte". 

Ett sätt att skydda barnen mot föräldrarna är att låta barn få ny 

vårdnadshavare enligt FB, men det är ändå möjligt för föräldern att 

utöva vården, om vårdnadshavaren samtycker till det. 

Barnets integritet hotas alltid då utredningar om barnet skall ske. 

Barnet har inte något sekretesskydd gentemot föräldrarna. Dessa får 

ta del av vad barnet har sagt, och barnet blir då syndabock, om det 

sagt något som föräldrarna uppfattar som ofördelaktigt, och den som 

är skuld till att familjen splittras eller åtminstone blir utsatt 

för något ingripande. Barnets ställning kan bli ohållbar, inte minst 

om den beslutande förvaltningsdomstolen anser att barnet skall åter-

placeras i hemmet eller att det över huvud taget inte finns skäl 

för vård i hemmet eller annat ingripande. (Se om barnet som synda

bock JO 115 och 900-1979, RR 4641-1978) 

Föräldrarna har möjlighet att få hjälp utom nämnden: De kan rådgöra 

med andra vuxna, med sina ombud eller offentliga biträden, få hjälp 

av pressen eller anlita någon enskild sakkunnig. De har ofta den 

verbala förmåga som barn ännu inte har fått och skyddas också av 

uppfattning att barnet är föräldrarnas egendom. 
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Diskussion om barnets ställning i vårdnadskonflikter 

Den idealiska bilden när föräldrar separerar är att de från början 

skapar en atmosfär som främjar den positiva utrecklingen av umgänge 

mellan den förälder som inte har vårdnaden och barnet. Ett barn har 

rätt till båda sina föräldrar och har rätt att ha en god relation 

till båda. Barnet dras lätt in i konflikter mellan föräldrarna och 

utsätts då för en stark psykisk press. Barnens värde- och normsys

tem kan ta allvarlig skada. 

En följd av detta är att barnen i ett senare skede får svårt att 

knyta positiva kontakter till någon. Det är vårdnadshavarens ansvar 

att se till att barnens utveckling är positiv. Det är föräldrarnas 

-de vuxnas - sak att lösa konflikterna, för att undvika att barn 

blir brickor i spelet med troliga psykiska störningar som följd. I 

ett mål påpekade en domstol, att "helt undanröja möjligheterna till 

konflikter och missförstånd låter sig dock självfallet inte göras". 

Vad som är intressant för barnet personligen är inte så mycket 

vårdnadsfrågan som frågan om vem som skall vårda barnet. Vårdnads-

havaren kan i stort sett utan inblandning överlämna vården av bar

net till någon annan person. Den process som bör föras ur barnets 

synpunkt är alltså vem som skall utöva vården av barnet. Vårdnad 

betyder att besluta om barnets personliga angelägenheter, men det 

kan vårdnadshavaren göra även om han inte bor tillsammans med bar

net och utövar den direkta vården. I ärenden där barn omhändertas 

är föräldrarna fortfarande vårdnadshavare, men hindras i sin rätt 

att utöva vården om barnet. I vissa fall sker också begränsningar 

i vårdnadsrätten, t ex då besöksförbud utfärdas eller när det blir 

fråga om skolgång eller liknande beslut om barnet. 

Som framgått har barnet inte taleratt i vårdnadsmål (undantag är 

då barnet har särskilt förordnad förmyndare och vårdnadshavare, då 

barnet ansetts ha talerätt). Barnet skall däremot underrättas och 

höras enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen vid SN:s handlägg

ning av ärenden, t ex då SN i egenskap av sakkunnig skall avge 

yttrande till domstol. 

Därmed är det dock inte sagt att barnet skall ha inflytande. Barnet 

tillfrågas om sin mening, men det är inte säkert att någon vuxen 

tar hänsyn till den. Som regel är det förhoppningsvis ändå så, att 

15-åringen som kan föra sin talan i SN får sin mening framförd och 

sin vilja tillgodosedd i vårdnadsmålet. 
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Processen i vårdnadsmål sker på samma sätt som andra processer i 

tvistemål. Skillnaden - att man förhandlar om en person som har 

ett självständigt intresse i saken - framgår inte av de processu-

ella reglerna. Barnets enda möjlighet att framföra sin åsikt är om 

barnet tillfrågas av utredarna. Dessa avgör sedan om barnets åsikt 

skall framföras: beslutet måste fattas med hänsyn till barnets fort

satta liv. Om barnet uttalar önskemål om att få vara hos den ena 

föräldern och tilldöms den andra kan det vara svårt för den som fått 

vårdnaden att bortse från att han inte var önskad av barnet. Barnet 

har - dock mer teoretiskt - också möjlighet att uttala sig inför 

domstol. (1 juli 1983 intaget i 6 kap FB). Detta får dock ske endast 

om "särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet 

inte kan ta skada av att höras." (18 § 3 st). Barnet har framför 

allt ingen möjlighet att själv aktualisera frågan om överföring 

av vårdnaden från den ena föräldern till den andra. 

I detta som i andra mål där barnet har ett reellt intresse av att 

få sina önskemål tillgodosedda anser jag det lämpligt med en person 

som enbart företräder barnet. Om man vill förordna en god man för 

barnet eller om personen skall betecknas med en annan term kan en

dast ha att göra med den funktion som skall utövas: att enbart i 

största möjliga utsträckning tillgodose barnets intressen. En sådan 

person borde kunna aktualisera en fråga om vårdnad hos socialnämnden, 

som redan i dag har taleratt i vårdnadsfrågor i vissa fall. Barnet 

har i dag ingen möjlighet att direkt inför domstol aktualisera frågan^. 

En person som företräder enbart barnet skulle kunna tillerkännas 

sådana funktioner att barnet fick anhängiggöra en vårdnadsfråga, 

t ex om barnet vistades hos den förälder som inte var vårdnadshavare 

och önskade får vårdnaden överförd till denne. Man måste då förut

sätta, att barnet kommer till den förälder barnet vill vara hos, 

oavsett föräldrarnas önskemål. Det innebär i sin tur, att barnets 

önskemål ges företräde framför föräldrarnas. Om den förälder bar

net Önskar vara hos saknar möjlighet att utöva vården, bör det stöd 

samhället kan ge prioriteras för sådana familjer, så att det blir 

möjligt att utöva vården. Det barn som finns i en situation där det 

förekommer separationer behöver åtminstone stödet av den förälder 

barnet själv vill vara hos. 

En möjlighet torde vara att barnet med sin stödperson kunde gå-in i 

en redan anhängiggjord process som interveniente men då kvarstår 

att barnet tar ställning för en förälder mot en annan vilket skadar 

relationerna mellan barn och föräldrar i förlängningen. 
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Fråga om vårdnaden kan omprövas i princip hur många gånger som 

helst (se t ex RR 83-1983) I 1949 års FB fanns bestämmelsen att 

rätten utan hinder av vad som tidigare beslutats kunde förordna 

annorlunda, när väsentligt ändrade förhållanden påkallade det. 

Att förhållandena skulle vara väsentligt förändrade kunde möj

ligen bidra till att vårdnadstvisterna begränsades till antalet. 

Det är emellertid inte säkert att detta enbart var till gagn för 

barnet, då också möjligheten att byta vårdnadshavare därmed be

gränsades. Utredningen om barnets rätt diskuterade möjligheten 

att byta vårdnadshavare, om vårdnadshavaren inte bidrog till att 

den umgängesberättigade fick träffa barnet, vilket enligt min 

uppfattning skulle kunna medföra ett större antal växlingar av 

vårdnadshavare. 

Förutsättningen för en vårdnadsöverföring är dock att den sker för 

barnets bästa. Endast en av de faktorer som skall beaktas är hur 

barnet bäst kan hålla kontakten med båda föräldrana. Denna faktor 

kan emellertid enbart påverka utgången som ett led i en samlad be

dömning . 

En omständighet som får betydelse är hur den förälder som tidigare 

haft den faktiska vården och tillsynen av barnet har skött uppgif

ten. Detta beror på att beslut om vårdnad grundas på en prognos, 

vilken bygger på uppgifter om hur barnet har haft det. I HD T 

196/8.0 ej pt har hovrätten uttalat, att bristande samarbetsvilja 

från moderns sida i fråga om umgänget inte medför att hon är olämp

lig som vårdnadshavare. "Frågan vilken av parterna som skall anför

tros vårdnaden bör avgöras efter andra kriterier." 

Domstolen har att besluta om vårdnad och umgänge beträffande barn 

som ofta är ganska små då besluten fattas. Domarna/besluten gäller 

tills barnet fyllt 18 år. Tidsfaktorn måste vara ett dilemma för 

domstolarna. Skall man besluta med tanke på kommande tonårskriser, 

stimulans m m? En möjlighet vore att t ex lämna ett tilisvidare-

förordnande i umgängesfrågan, t ex att bestämma att man de närmaste 

tre åren har umgänget ordnat på ett visst sätt, och att det beslutet 

endast går att ändra genom ingripande från den person som stöder 

barnet. 

Som framgått kan fråga om vårdnad och umgängesrätt prövas utan be

gränsningar Det är utan tvivel barnen som blir lidande på den o-

säkerhet som följer med varje process, utredningarna i processen och 

förhandlingarna. 
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Åtminstone för barnens skull vore det värdefullt med en begräns-

ning av möjligheterna att föra många processer. Till detta åter> • 

kommer jag i samband med avsnittet om det flerbenta systemet. 

Diskussion om offentliga biträden för barnet 

Vare sig förarbetena till RHL eller SoL behandlar vilka det offent

liga biträdets uppgifer skall vara utom att bitrödet skall före

träda barnets intressen och medverka till att utredningen blir så 

fullständig som möjligt. 

Utredningskravet vilar främst på de myndigheter vars huvudsakliga 

verksamhet i omhändertagandeärenden (BvL9 och beredande av vård 

(LVU) är utredningsverksamheten. Enligt bestämmelser i BvL skulle 

utredningen ske på visst sätt. Endast i undantagsfall kan biträdet 

påverka utredningen så att nya undersökningar görs, t ex att flera 

referenter hörs. Det är emellertid också viktigt att biträdet inte 

påverkar utredningen på sådant sätt att ytterligare konflikter upp

står mellan t ex nämnden och vårdnadshavarna eller föräldrarna och 

barnet. Dessutom tillkommer, att förvaltningsdomstolarna har skyl

dighet att se till att målen blir så utredda, som deras beskaffen

het kräver. (8 § FPL). 

Den i förarbetena omtalade andra delen av det offentliga biträdets 

uppgift, att företräda barnets intressen, kan av varje biträde 

tolkas på olika sätt. Då det gäller större barn, över 15 år, torde 

biträdets uppgift bli att enbart föra fram barnets uppfattning, 

eftersom barnet har taleratt. I uppgiften torde också ingå att 

förklara turerna i handläggningen och att vara en kontakt mellan 

nämnd och barn resp domstol och barn. Om barnet och föräldrarna har 

motstridande intressen kan biträdet möjligen fungera som en neutral 

person, som inte varit inblandad från början, och som kan bidra till 

en bildring av konflikten. 

Om biträdets uppgifter är att ta tillvara mindre barns intressen, 

borde det förutsätta vissa kunskaper om barns utveckling. I för

arbetena till SoL har dep chefen uttalat, att ett biträde inte be

höver ha juridisk utbildning utan en välutbildad socionom eller 

annan person med kunskap om barn. Det har emellertid visat sig, att 

till offentligt biträde för barn regelmässigt förordnas jurister 

med ringa eller ingen kännedom om barns behov. I sådana fall utgår 

det offentliga biträdet från rekvisiten i lagtexten och bedömer dem 

med enbart sin egen erfarenhet som grund. Vad som kan anses vara 

barnets intresse beror då helt på den egna grundsyn som biträdet 

har i fråga om beteenden, uppfoStx^n och levnadsvillkor för barn, 
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föräldrars rätt att vårda sina barn o sv. 

Att inte frågan om offentliga biträdens arbetsuppgifter och kom

petens har beaktats mer har haft till följd att förvaltningsdom

stolarna inte alltid tagit så stor hänsyn till barnets/det offent

liga biträdets uppfattning. Om biträdet företräder ett litet barn, 

kan det ju vara naturligt med tanke på att domstolen känner till 

de bristande förutsättningarna för det offentliga biträdets ar

bete i många fall. Det är beklaglikt att det inte finns några mer 

uttalade kompetenskrav för offentliga biträden för barn. 

BESLUTSFÖRFARANDET 

I denna del behandlas beslutsförfarandet i socialnämnden i ärenden 

som gäller omedelbart omhändertagande och beredande av vård för barn 

jml LVU (tidigare BvL), handläggning vid förvaltningsdomstol av så^ 

dana mål och mål rörande verkställighet jml 21 kap FB, och handlägg

ning vid allmän domstol i vårdnadsmål. 

Beslutsförfarandet är reglerat i lagstiftningen. Det följer struk

turerade processer, där handläggningen regleras i SN av socialtjänst

lagen (i viss mån också KL), i förvaltningsdomstol av FPL och i all

män domstol av FB och RB. 

Ragnemalm har delat in förvaltningsförfarandet i fyra moment: 

1 initialstadiet (som i barnavårdsmål är anmälnings- eller 
uppgiftslämnande) 

2 beredningsstadiet (utredningsverksamheten) 

3 avgörandestadiet och 

4 verkställighetsstadiet. 

Alla sakfrågor hos en myndighet måste utmynna i ett beslut, I för-

förvaltningsprxDcessQnskall innan beslutet fattas alla de formella reg

ler iakttas, som syftar till att tillgodose den enskildes rättssä

kerhet. Den enskilde har i princip rätt att få sin sak prövad av 

högre instans genom underställning (genom myndighetens försogr) 

eller besvär (genom egen försorg). 

Barnets ställning i denna process har diskuterats i avsnitt D. 

la) Ragnemalm: Förvaltningsprocessrättens grunder 
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Omhändertagande för utredning/omedelbart omhändertagande 

Omhändertagande för utredning kunde ske, om det förelåg fara för 

barnet om det var kvar i sin miljö eller om utredningen annars 

allvarligt försvårades. Ett sådant omhändertagande fick bara ske 

om det fanns sannolika skäl för ingripandet. Om ett provisoriskt 

ingripande skulle ske på grund av att utredningen i ärendet skulle 

försvåras eller vidare åtgärder hindras, borde emellertid förut

sättningar för omhändertagande finnas.^ 

Ordförandebeslut fattades då ett nämndens beslut inte kunde av

vaktas. (Numera kan som anges ovan också särskilt förordnad leda

mot av nämnden fatta ett sådant beslut.) Eftersom nämndens beslut 

skall fattas snarast (inom 10 dgr enl BvL. Enligt LVU skall be

slutet anmälas vid nästa sammanträde) anses det att den enskildes 

rättsförluster blir måttliga. 

Ett ordförandebeslut enl BvL kunde inte underställas LR och var 

inte överklagningsbart. Ett omedelbart omhändertagande enl LVU 

skall underställas LR inom en vecka (LVU 7 §) 

Enligt BvL kunde ordföranden endast fatta beslut om omhändertagan

de, inte om förebyggande åtgärder, eftersom dessa inte ansågs vara 

av så brådskande art att inte ett sammanträde med SN kunde inväntas. 

Beslut om förebyggande åtgärder enl SoL kan delegeras av nämnden 

och fattas då med stöd av gällande delegationsordning. (Se om rätt 

att besluta om förebyggande åtgärder enl BvL JO 775-1976). 

Beslut om omhändertagande eller placering kunde endast fattas i be

hörig ordning. Ordförandens kompetens att fatta beslut framgår av 

lagtexten. Det finns också möjligheter att delegera beslutsfunk

tioner i vissa andra ärenden till ordföranden. Delegation att be

sluta kan också i vissa fall lämnas till tjänsteman eller grupper 

av förtroendemän (3:12 KL). Möjligheten att fatta beslut efter de

legation kan fråntas delegaten, om besluten inte är i enlighet med 

nämndens intentioner och praxis, men nämnden kan inte ändra eller 

ompröva besluten. Om en delegat har avslagit en ansökan kan dock 

nämnden teoretiskt återkalla delegationen och därefter fatta ett 

annan beslut. En sökande kan inte kräva att en fråga om t ex bi

stånd skall prövas av en viss person eller viss organisatorisk ni

vå inom myndigheten. Han får finna sig i den delegationsordning som 

är fastställd. Â andra sidan kan en delegat - om det medges i dele

gationsordningen eller det finns lagstöd för det - hänskjuta av

görandet till chef eller SN, beroende på den egna förvaltningens 

regler. 

1) Prop 1960:10 s 454 
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Möjligheten att besvära sig över ett delegationsbeslut är den samma 

som över nämndens beslut. 

Ett ordförandebeslut enl BvL kunde inte inhiberas (se t ex JO 1978-

79 s 144 f) . 

Ett omhändertagande för utredning fick bestå i högst fyra veckor 
2) 

(30 § 2 st BvL) . Tiden skulle beräknas från dagen för verkställ

igheten. Om inte sannolika skäl talade för att 25 § BvL var till-
3) 

lämplig, kunde ett omhänertagande för utredning inte ske. 

Omhändertagande för samhällsvård 

Det är tveksamt om en prövning av sannolikheten skedde' i ett ären

de, där SN beslöt omhänderta ett barn mot utredarnas förslag men i 

enlighet med barnpsykiatrisk kliniks önskemål. (Se KRG 521-1978) 

I stället för att fatta ett beslut om ömhändertagande för 

utredning beslöt SN ett omhändertagande för samhällsvård. Såväl LR 

som KR fastslog att förhållanden som avsågs i 25 § B vL förelåg, 

men att den önskade barnpsykiatriska utredningen borde komma till 

stånd på frivillig väg. Undersökningen som behövdes för att kunna 

säkerställa utredningens kvalité betr förhållanden rörande barnet 

och hemmet hade inte kunnat ske. Utredningen borde ha förelegat 

innan ett beslut om slutligt omhändertagande fattades. 

Beslut om omhändertagande enl 29 § BvL skulle fattas av nämnden in 

pleno. Något rekvisit i 25 § BvL skulle vara tillämpligt, t ex att 

barnet misshandlades i hemmet eller behandlades där på ett sådant 

sätt att hans kroppsliga eller själsliga hälsa utsattes för fara. 

Ett ytterligare rekvisit var att barnets utveckling äventyrades 

p g a föräldrarnas eller annan fostrares olämplighet som fostrare 

eller bristande förmåga att fostra honom. I KRJ 3800-1979 

hade nämnden gjort en sammanblandning av de rekvisit som åberop

ades som grund för nämndens beslut. LR gjorde en korrekt skrivning 

i sina domskal. 

Nämndens beslut skall protokollföras. Skälen för beslutet skall an

ges, med vissa undantag. (17 § FL). Det är viktigt för den berörde 

att han får ta del av skälen för beslutet, eftersom han annars har 

små möjligheter att i besvären ange på vilka grunder överklagandet 

2) Ett omedelbart omhändertagande har samma tidsgräns 
3) Samma regler gäller enl LVU 1 
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4) 
sker, och vad i beslutet han anser vara felaktigt. Det är inte 

vanligt, att protokoll ändras i efterhand. I ärendet JO 1614-1977 

klagade fadern över handläggningen, men inte över att beslutet var 

felaktigt. SN ändrade i protokollet. 

Det är viktigt att ett beslut verkligen fattas. Dels har den enskilde 

rätt att få ett beslut för att ev kunna besvära sig, dels för att 

barnet annars inte kan få ett berättigat skydd. Orsaken är att om 

föräldrarna inte medger det, kan inte åtgärder sättas in under ut

redningstiden utan ett formellt bèslut. Nämnden måste alltså ta 

ställning och inte förlänga utredningstiden. (Se t ex JO 2590-1979 , 

där ärendets innehåll visserligen är upphörande av samhällsvård, 

men väl exemplifierar långa handläggningstider. En lång handlägg

ningstid utan ett formellt beslut är olämpligt inte bara ur syn

punkten att barnets vårdnadshavare inte får ärendet prövat i högre 

instans, utan också ur den materiella synpunkten att relationerna 

mellan inblandade parter kan försämras. Ett ex på hur små möjlig

heter det finns att skydda barn utan formellt beslut finns hos JO, 

ärende 1489-1978. Där framgår, att barnet under 11 månader inte hade 

annat skydd än det som låg i att utredningen fortsatte - från det 

första anmälningstillfället till dess SN beslöt att en övervakare 

skulle förordnas. Det omhändertagande som beslöts under utrednings

tiden verkställdes aldrig. 

Beslut som inte fattas inom rimlig tid medför rättsosäkerhet för den 

enskilde, som inte har möjlighet att anföra besvär över utredningen 

utan enbart över beslutet. I och för sig kan handläggningen anmälas 

till tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, men denna har ingen möjlig

het att ålägga nämnden att slutföra utredningen eller fatta beslut 

inom viss tid.(Se härom t ex JO-beslut 25 nov 1981, pubi i soc.förf. 

1982 s 197). 

Konsekvenserna av uteblivna beslut belyses bl a i JO 963-1977 m fl, 

där SN i nästan 8 år hade undvikit att fatta beslut i sakfrågan (för

utom andra formella fel). Konsekvenserna för barn och föräldrar var 

livsavgörande och medförde en enorm otrygg-

4) Beslut vad gäller beredande av vård för barn enl LVU 1 §(tidigare 
29 § BvL) är numera inte sekretessbelagda. En avvägning måste där
för göras mellan partens/förälderns intresse av att skälen för 
beslutet skrivs in i protokollet på ett sådant sätt att det ger 
underlag för ev besvär, och intresset av att föräldrarnas/partens 
integritet skyddas genom att besluten och skälen för dem inte är 
alltför detaljerade. Bestämmelser om protokoll, justering m.m. 
återfinns i 2 kap KL. 
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het för alla parter: barnet fick inte klart besked om var det skulle 

bo, föräldrarna fick inte möjlighet att överklaga ett beslut. SN 

hade fattat beslut om besöksförbud som med beaktande av omständig

heterna - orsaken till det frivilliga omhäridertagandet var moderns 

bostadsbrist - efter att fosterföräldrarna begärt det. Någon lag

lig grund för beslutet fanns inte. En tänkbar förklaring kan vara 

att fosterföräldrarna förespeglats att de skulle få adoptera barnet. 

Ärendet bordlades vid några tillfällen, bl a för "ännu noggrannare 

utredning." Förmodligen menade SN att ärendet skulle återremitteras 
5 ) 

för utredning. 

Ett omhändertagande för samhällsvård grundat på bestämmelser i 31 § 

BvL skulle upphöra, om föräldrarna begärde det. Fanns skäl för om

händertagande jml §§ 25 a och 29 BvL, skulle omhändertagandet jiml 

42 § 3 st BvL förvandlas till ett sådant. Några skäl för ett sådant 

omhändertagande fanns inte i detta fall. Âterremissen (bordläggningen) 

föranledde fortfarande inga materiella beslut. 

Därefter konstaterade man att det inte fanns några hinder för åter-

placering hos de biologiska föräldrarna, men några beslut fattades 

inte/ 7 år efter omhändertagandet konstaterade en utredare att 

"barnet känner sina biologiska föräldrar, men tycker inte om dem." 

I juni 1970 beslöt SN att göra en framställning till barnpsykiat-

risk klinik om undersökning av barnet, men tid beställdes inte 

förrän i jan 1971. Enbart detta tog alltså sju månader. Man torde 

i detta ärende med fog kunna tala om passivt motstånd mot en änd

ring av barnets förhållanden. 

Det hade självfallet varit lättare att flytta barnet till föräld

rahemmet på ett tidigare stadium, än sedan barnet vistats i foster

hemmet i nio år. Enligt min uppfattning finns det omständigheter 

i detta fall som kan ha spelat en viss roll och som inte var ut

sagda: Modern var vid barnets födelse ensamstående och hade svårt 

att ta hand om det, barnets fosterföräldrar hade bott länge i 

bygden, fosterfadern var tidvis ledamot i nämnden, och kommunen 

fick inte förrän i början av 1970-talet sin först anställda tjänste

man, med erforderliga kunskaper om hur man handskades med barna

vårdsärenden på ett juridiskt acceptabelt sätt. 

5) Bordläggning innebär att ärendet får vila och inga åtgärder 
- t ex ytterligare utredning, skall ske, till skillnad från 
återremiss. 
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Delgivning av beslut 

Nämndens beslut skall skriftlig delges den ärendet rör. I fråga 

om varje överklagbart beslut skall en besvärshänvisning lämnas. Om 

beslutet gäller ett barn under 15 år, behöver enbart föräldrarna 

(och eventuellt annan besvärsberättigad) delges beslutet. Part har 

ett legitimt intresse av att få ta del av ett beslut som rör honom 

själv eller den han är ställföreträdere för. Beslutet kan oftast 

inte heller verkställas förrän han har tagit del av det. Enligt 

18 § FL skall "sökande/ klagande eller annan part" underrättas om 

vad myndigheten har beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Enligt förvaltningslagens bestämmelser är man inte skyldig att 

meddela beslutet skriftligt, men man förutsätter att så sker, åt

minstone i de fall beslutet har gått den sökande emot och han har 

möjlighet att anföra besvär.^ 

I lagstiftningen finns inga föreskrifter om hur man delger barn 

under 15 år ett beslut. Barnet kan i och för sig vara "sökande, 

klagande eller annan part" men har inte möjlighet att själv an

föra besvär, varför den grunden för delgivning bortfaller. Beslutet 

bör meddelas muntligt, helst av någon person som barnet känner och 

litar på, som kan förklara beslutets innebörd. 

Vikten av att vårdnadshavare får reda på att ett beslut fattas är 

obestridlig. Man kan knappast följa ett beslut som man inte känner 

till. Referatet hos JO, 247-1980 visar ett fall där en 

vårdnadshavare inte delgavs nämndens beslut. 

Samtycke till omhändertagande enligt barnavårdslagen^ 

Enligt 23 § BvL skulle ett beslut om omhändertagande för utredning 

eller samhällsvård enl 29 § ofördröjligen delges parterna, vanligen 

vårdnadshavarna och barnet själv, om det var över 15 år. Den ärendet 

rörde skulle anmodas att skriftligen förklara om han samtyckte till 

att beslutet verkställdes eller ej. (24 § 1 st BvL). Om inte samt

liga parter lämnade samtycke, skulle ärendet underställas LR för 

prövning (24 § 2 st BvL). (Se t ex KRJ 1966-1980) 

6) Ragnemalm s 83 f, Brämstång s 26 f 
6a) Ett samtycke till vård enl SoL skall i princip innebära, att vård 

inte skall beredas med stöd av LVU. Samtycket skall omfatta hela 
den planerade vården. 
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För att avge en skriftlig viljeförklaring som är godtagbar fordras 

att den enskilde har förutsättningar att förstå vad samtycket inne

bär. Samtycket skall vara avgivet utan påtryckningar, och utan 

villkor, dvs vara entydigt. Samtycket kan t ex inte lämnas under 

förutsättning att barnet vårdas i visst hem eller i en viss vård

form. Om ett villkorat samtycke lämnades skulle tidigare under

ställning ske.^ Ett giltigt samtycke kunde inte återkallas. Som 

visas I RR 1091-1976 tolkades återkallande av samtycket 

som en begäran om upphörande av samhällsvården. Det ansågs att 

samtycket var giltigt under förutsättning att den som lämnat 

samtycket var rättskapabel. över ett avslag på begäran om upp

hörande av samhällsvården kunde besvär anföras enl 80 § BvL. 

En vårdnadshavare klagade hos JO bl a över ett beslut att omhän

derta hennes barn för samhällsvård och omständigheterna kring del-

givningen av detta beslut. (Se JO 1164-1977,) . Av JO: s be

slut framgår, att ett lämnat samtycke är giltigt, oavsett om den 

som lämnar samtycket påstår sig ha varit vilseledd eller inte un

derrättad om vad ett samtycke vid omhändertagande innebär. I ett 

ärende klagade vårdnadshavaren först ett år efter omhändertagandet 

över att hon inte förstod samtyckets innebörd. (LRE ö 395/80)' * 

I det fallet diskuterade LR först behovet av muntlig för

handling, varefter moderns besvär avvisades. 

I en anmälan till JO påtalades, att då vårdnadshavaren lämnade sitt 

samtycke till verkställigheten av ett beslut om omhändertagande, 

hon inte hade klart för sig vad beslutet innebar. JO underströk 

kraftift, att den som anmodades samtycka till ett beslut skulle 

vara helt insatt i innebörden av omhändertagandebeslutet och vilka 

konsekvenser det hade i fråga om bl a vårdnadshavarens rätt att be

stämma över sitt barn. (JO 1967 s 247 ff) . 

I KRS 3214-1980 har SN velat tillmötesgå vårdnadshavarna genom att 

underställa beslutet fast samtycke förelåg. Av rättsfallet framgår 

ingenting om vårdnadshavarnas psykiska kapacitet och inställning. 

Där tveksamhet.„råder om detta bör underställning ske. Det är möj

ligt att nämnden här i efterhand börjat tveka t ex om föräldrarnas 

insikt om samtyckets betydelse. En korrekt behandling från nämndens 

sida hade varit att ta upp återkallandet som en begäran om upphör

ande av samhällsvården. 

7) SN prövar bl a om samtycket omfattar hela den planerade vården 
annars sker ansökan om vård enl LVU. Godtas samtycket, sker 
vården med stöd av 6 och 12 §§ SoL. 

7a) Ett samtycke enligt socialtjänstlagen kan däremot när som helst 
återkallas. Återkallandet har den verkan att vården upphör. 
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Ett samtycke skulle anses giltigt även om det var tveksamt vid 

vilken tidpunkt det lämnades. (Se JO 294-1979) 

Av detta liksom av tidigare refererade ärenden framgår att lämnat 

samtycke inte kunde återkallas. Någon villfarelse i fråga om be

slutets eller samtyckets innebörd ansågs inte utgöra grund för 

samtyckets ogiltighet. 

I det senast refererade ärendet framgick, att den sociala förvalt

ningen inte kände till länsstyrelsens funktion som tillsynsmyndig

het eller länsrättens funktion som dömande myndighet. Modern an

förde i sin anmälan, att hon inte underrättats om att hennes sam

tycke skulle medföra att beslutet inte skulle underställas. Av 

JO:s yttrande framgår, att han "antar" att modern innan samtycket 

gavs hade underrättats om innehållet i beslutet - fast modern på

står att så inte har varit fallet. Den handläggning som förekommit 

vid de förhör som hållits, vilket gör att någon ytterligare bedöm

ning av en utomstående ställer sig svår. 

I detta fall är det emellertid helt klart, att modern lämnat sitt 

samtycke före sammanträdet i nämnden, där beslutet om omhänderta

gande fattades, och under falska förespeglingar - att utredningen 

skulle kompletteras. Efter sammanträdet gavs samma löfte. 

Underställning 

Om samtycke inte lämnades, eller var villkorat, skulle beslut enl 

24 § 2 st underställas LR inom 10 dagar från den dag SN fattat be

slutet. Om tidsfristen inte iakttogs, var LR av formella skäl för-
9) 

hindrad att fatta beslut i ärendet. Underställningen skulle enl 

3 § FPL ske skriftligt. Underställningsinstitutet konstruerades 

som ett skydd för den svagare parten. Ansvar för att ärendet skulle 

prövas i högre instans lades på SN, som hade att ex officio se till 

att underställning kom till stånd. Kom inte ärendet till LR inom 

den fastställda tiden förföll nämndens beslut. Underställning borde 

alltid ske, då en person bedömdes sakna möjlighet att förstå inne

börden av ett samtycke, t ex p g a bristande språkförståelse eller 

bristande förstånd, i de fall kommunicering enl 15 § FL inte varit 

möjlig borde också underställning ske. Kunde föräldrar och barn inte 

påträffas för delgivning av beslutet, skulle detta alltid underställas 

länsrätten. (Se t ex JO 2866-1979) . Underställning av beslutet 

inom laga tid medförde en viss rättssäkerhetsgaranti för både barnet 

och vårdnadshavaren. 

9) Bramstång s 26 
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Tidsfristen, 10 dagar, var så kort för att ett omhändertagande 

inte i onödan skulle vara verkställt under för lång tid (se om 

verkställighet längre fram i detta avsnitt). 

Samtycket skulle för att anses giltigt vara lämnat skriftligt 

och i tid, dvs innan tiden för underställning gick ut. (Se LRE 

33.011-23-76 och LRE 33.011-21-76) 

En processuel'1 fråga var om LR skulle pröva ett underställt be

slut när samtycke hade kommit in till LR efter utgången av den 

fastställda tiden för underställning. 

Vid en inspektion av JO framgick att i några fall beslut hade under

ställts LR där samtycke inte hade kommit till nämnden. Samtycke kom 

därefter in till LR, i ett fall tre veckor efter att ett beslut hade 

fattats, i det andra fallet omkring sju veckor efter beslutet. LR 

hade i båda fallen funnit, att nämndens underställda beslut inte 

föranledde någon "länsrättens överprövning". 

I yttrande till JO påpekade rättens ordförande, att lagen genom be

stämmelserna om samtycke ville ge ett så stort utrymme som möjligt 

åt ett frivilligt förfarande. "Länsrättsförfarandet skall träda in 

blott i de fall då frågan om skiljande av barnet från hemmet är 

föremål för motstridiga meningar." Länsrätten ansåg inte att det 

fanns skäl att behandla de fall annorlunda, där man - ofta på grund 

av delgivningssvårigheter - lämnar samtycke först efter att beslutet 

underställts länsrättens prövning. 

JO: " - underställning är en processuell åtgärd med devolutiv 
effekt. Saken förs under fastställelseinstansens prövning och 
då underställda beslutet medför inga bestående rättsverkningar. 
Härav följer att länsrätten under alla omständigheter måste 
fatta ett beslut huruvida det underställda beslutet skall stå 
fast eller inte." 
JO fortsatte: "Fastställelseprövningen i ett samhällsvårdsären-
de är i princip av samma natur och omfattning som vid en be
svärsprövning. Saken skall alltså prövas i hela sin vidd. Har 
fullvärdiga samtycken prövats i efterhand torde ej sällan kunna 
godtagas att såväl utredningen som prövningen förenklas och 
görs mer summarisk. Att under hänvisning till samtyckena för
klara att någon prövning ej är påkallad strider däremot enligt 
min uppfattning mot underställningens natur och syfte." 
(JO 1973 s 240 ff) 

Lämnas däremot samtycke inom 10 dagar, oavsett om ärendet har under

ställts, är troligen ingen sakprövning från länsrätten nödvändig. 

Etta kunde förekomma i fall där underställningen har skett för ti

digt p g a osäkerhet om postgången, eller att en part har ändrat 

ståndpunkt och lämnat sitt samtycke på ett sent stadium av tiodagars-

fristen. 
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I målet KRS 5313-1979 gjorde LR helt i enlighet med JO:s uppfatt

ning en sakprövning eftersom samtycket kom in för sent. Trots att 

modern samtyckt ansågs hon av KR vara besvärsberattigad part (be

slutet i LR måste då ha ansetts gå hennet emot). 

Både vårdnadshavare och barn, om det är över 15 år, skulle lämna 

sitt samtycke. I KRJ 1966-1980, framgår inte av LR:s eller KR:s 

domar om barnet själv lämnat sitt samtycke till det underställda 

beslutet. Barnet var utvecklingsstört och det är möjligt att man 

därför inte ansett det lämpligt att tvinga det att ta ställning. 

Ärendet underställdes ändå LR eftersom föräldrarna inte samtyckte 

till verkställighet av beslutet. 

Andrahandsyrkanden kan inte beaktas i underställningsmål. Det vi

sas t ex i LRE 33.012-5-78. I målet hade inte heller andrahands-

yrkandet inkommit inom besvärstidens utgång. Tilläggsyrkandet kan 

inte heller behandlas inom underställningsmålets ram, eftersom 

nya frågor inte får väckas hos besvärsmyndigheten. I och for sig 

kan rätten besluta "till det bättre för enskild, när det kan ske 

utan men för motstående enskilt intresse."'^ I ovan refererade 

och liknande fall, där barn och föräldrar har motstridande intres

sen, kan det vara till men för barnet om denna bestämmelse till-

lämpas, under förutsättning att man accepterar att intressena är 

motstridiga. 

Liksom förvaltningsbesvär är underställning ett rättsmedel för att 

få ett mål eller ärende prövat i högre instans. 

Besvär 

Besvär över SN:s beslut kunde föras enl 80 § BvL, där de beslut 

som man kunde föra talan mot räknades upp. Uppräkningen var ut

tömmande för att någon tveksamhet inte skulle uppstå i fråga om 

vilka beslut man kunde anföra förvaltningsbesvär emot. I de fall 

man inte kunde anföra förvaltningsbesvär var det eventuellt möj

ligt att i stället anföra kommunalbesvär, dvs enl bestämmelserna 

i kommunallagen, på vissa punkter. 

Förutsättningarna för förvaltningsbesvär är att beslutet går den 

enskilde emot j(ll § F L) , att den yrkade ändringen är till klagan

dens fördel och att klagandens intresse på något sätt erkänts av 

rättsordningen.SN skall bereda möjlighet för den som berörs 

av beslutet att få det upphävt eller ändrat. 
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Att han lämnat samtycke till verkställighet i ett barnavårdsärende 

medför att beslutet inte anses gå en emot, och att man därför i ett 

senare skede inte kan anses vara behörig klagande. 

Två föräldrar klagade hos RR Över en KR:s dom angående omhänder
tagande av barnet för samhällsvård. RR lämnade inte prövnings
tillstånd för modern. Bad beträffar fadern hade han inte fört 
talan mot länsrättens beslut hos kammarrätten, och RR fann där
för att man inte kunde uppta de av honom anförda besvären till 
prövning, då de anförts först i RR. (RR 655-1977) 

Fadern hade godtagit LR:s beslut att fastställa beslutet om omhänder

tagande. Man kan inte hoppa över ett steg i besvärsordningen och 

komma in som klagande part i högre instans. 

Två barn var omhändertagna jml 31 § BvL (d v s efter moderns 
begäran eller med hennes samtycke). Modern var ensam vårdnads-
havare för barnen. Fadern gjorde en framställning om att få 
träffa barnen. SN ansåg sig inte kunna fatta beslut i ärendet 
förrän barnen genomgått barnpsykiatrisk undersökning. 
Båda föräldrarna anförde besvär över nämndens beslut och häv
dade att nämnden överskridit sina befogenheter och att den be
slutade utredningen var olämplig. LR avvisade besvären med hän
visning till 80 § BvL, men ansåg att vad klagandena anfört om 
kompetensöverskridande borde provas av länsstyrelsen som kom
munalbesvär. Länsstyrelsen prövade först besvären över beslutet 
som kommunalbesvär och fann då att de inkommit för sent. Läns
styrelsen fann ytterligare, att nämnden enl 16 § B vL jmf med 
41 § samma lag hade rätt att förordna om en sådan utredning, 
och föräldrarnas yrkande kunde därför inte bifallas. 
KR ansåg, att beslutet fick anses ingå som ett led i de skyl
digheter nämnden har enl 41 § BvL att utöva uppsikt över om
händertagna barn och i den mån behandlingen så kräver bestämma 
rörande barnets personliga förhållanden. "Enär enl 80 § barna
vårdslagen klagan ej må föras mot beslut av det slag varom här 
är fråga, gör kammarrätten ej ändring i länsrättens beslut 'att 
ej uppta de där anförda besvären till prövning. -Då målet så
ledes inte kan prövas i sak finner kammarrätten muntlig för
handling obehövlig och avvisar yrkandet därom." 
RR yttrade bl a: "Centralnämndens slutliga beslut.i.i förevar
ande ärende om - faderns - rätt till umgänge med pojkarna T 
och N överklagas jml 80 § barnavårdslagen genom förvaltnigsbe-
svär. Förvaltningslagens regler är därför tillämpliga på är
endet. En följd härav är, att jämväl de allmänna principerna 
för förvaltningsförfarandet skall tillämpas i ärendet. Enligt 
dessa är beslut under förfarandet om att inhämta yttrande ej 
särskilt överklagbart. -" (R 75 2:38) 

RR har klart slagit fast, att besvär över handläggningsbeslut inte 

alltid får anföras förrän man anför besvär över det slutliga be

slutet. Vissa kan dock överklagas genast (säkerhetsåtgärd, er

sätter beslut), andra inte alls, antingen p g a att det inte finns 

någon som beslutet "går emot" (olika interna frågor t ex), eller 

för att det finns uttryckligt undantag (beslut rörande pågående 

vård m TO). 

10 a) 34 § RPL, Ragnemalm s 107 ff 
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Verkställighet 

Ett beslut om omhändertagande jml 29 § BvL kunde efter särskilt 

förordnande därom (22 § BvL) verkställas utan hinder av att det 

inte hade vunnit laga kraft. Om samtycke inte lämnades, kunde läns

rätten lämna samtycke till att beslutet fick verkställas (75 § BvL) 

fast slutligt beslut inte fattas i ärendet. 

Syftet med verkställigheten är att påverka det faktiska förhåll

andet, dvs ändra på något redan befintligt. Omhändertas ett barn 

p g a att det löper fara för sin hälsa eller utveckling eller om 

det misshandlas ligger det i sakens natur att beslutet verkställs 

omedelbart. Man uppnår annars inte målet med beslutet - att skydda 

barnet. 

Ordförandebeslut gick alltid omedelbart i verkställighet. 

Ett beslut om omhändertagande skulle tillgodose ett aktuellt vård

behov hos barnet. Enligt aktualitetsprincipen skulle beslut enligt 

barnavårdslagen alltid verkställas snarast möjligt eller åtminstone 

utan onödigt dröjesmål. Om ett yttre hinder omöjliggjorde eller 

uppsköt verkställigheten var det möjligt att de omständigheter som 

låg till grund för beslutet ändrades så att ett omhändertagande 

inte längre var nödvändigt. Ett beslut fattat med stöd av BvL:s 

bestämmelser om omhändertagande förföll om det inte hade verk

ställts inom sex månader från det beslutet vunnit laga kraft. 

Ett barn var omhändertaget för utredning. Beslutet underställ
des, då modern inte samtyckte. Länsrätten konstaterade att 
beslutet inte var verkställt: "enär det inte visats att ett 
omedelbart omhändertagande av barnet varit nödvändigt med 
hänsyn till hans hälsa eller utveckling eller annan i 30 § 
BvL angiven anledning finner sig länsrätten inte kunna fast
ställa det underställda beslutet.11 (LRE 33.011-4-77) 

Sett utifrån de handlingar som fanns i ärendet verkade det onödigt 

att fatta beslut om omhändertagande för utredning, underställa be

slutet men inte verkställa det. 

10) 

11) 

Ragnemalm s 121 

Ett beslut om vård enl LVU förfallet om det inte har verk

ställts inom 14 dgr med placering i annat hem än det egna. 
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Handläggning vid förvaltningsdomstol 

FPL 9 § innehåller regler om förfarandet vid förvaltningsdomstolen. 

Huvudregeln är att förfarandet är skriftligt. I handläggningen får 

ingå muntlig förhandling om en viss fråga om det är till fördel för 

Utredningen Den muntliga handläggningsormen är ett komplement 

till den skriftliga, om det skriftliga underlaget är i behov av 

förtydligande, eller information kan lämnas vid muntlig handlägg-
13) 

ning. Part har emellertid möjlighet att begära muntlig för

handling, som skall hållas "om enskild som för talan i målet be

gär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda 

skäl talar emot det.11 Frågan om förhandlingen är obehövlig skall 

avgöras mot tillgängligt utredningsmaterial. 

Liksom i RB föreligger i FPL föreskrifter om handläggning inom 

stängda dörrar om det behövs med hänsyn till privatlivets helgd 

eller enskildas behöriga ekonomiska intresse. (FPL 16 §) 

Till skillnad mot kommunalbesvär, där kammarrätten endast kan 
.. x) 

pröva besluts laglighet, kan ett förvaltningsbesvär som prö

vas av förvaltningsdomstol undanröjas eller domstolen kan sätta 

ett annat beslut i stället. Detta innebär, att domstolen prövat 

såväl beslutets laglighet som dess lämplighet. 

Då domstolen har att avgöra ett mål på det skriftliga underlag 

som finns kan handläggningen ske relativt snabbt. Man kan alltså 

utgå ifrån, att de förhållanden som rådde vid tiden för nämndens 

beslut fortfarande gäller. I sådana fall tycks det vara vanligast 

att nämndens beslut fastställs. 

Begär emellertid en part muntlig förhandling,Utar det ofrånkomligt 

viss tid innan denna kommer till stånd.Under denna tid kan 

förhållandena för barn och föräldrar ändras, och detta åberopas 

då i den muntliga förhandlingen. 

15) Enligt LVU 10 § skall muntlig förhandling hållas i länsrätt och 
kammarrätt om detta inte är "uppenbart obehövligt." Muntlig för
handling skall alltid hållas om någon part begär det. 

x) och kassera det överklagade beslutet. 

16) LVU 9 § anger att mål med stöd av LVU skall prövas skyndsamt. 
Om barnet är omhändertaget skall LR hålla förhandling i målet 
inom två veckor från den dag då ansökan om vård kom in, men 
tiden får förlängas om det behövs ytterligare utredning eller 
"annan särskild omständighet gör det nödvändigt". Undantags
regeln skall dock tillämpas endast i sällsynta fall. (Prop 
1979/80:1 del A s 594) 



253 

Beslutet om omhändertagande kan då bli ett annat än om förhand- 4 

lingen skett i omedelbar anslutning till beslutet om omhänder

tagande. Domstolen måste då avgöra, om den förändring som åbe

ropas kan anses bli bestående/ och fatta sitt beslut med utgångs

punkt från detta. 

En begäran om muntlig förhandling kan i vissa fall ske för att 

förhala ärendets avgörande. (Se t ex KRS 2976-198Ö)' 

Det kan förekomma att en framställning om muntlig förhandling 

lämnas utan bifall. Detta kan ske t ex då utredningsmaterialet 

är fullständigt och den muntliga förhandlingen bedöms som obe

hövlig för att ärendet skall kunna avgöras. (Se t ex LRE ö 1236-

1979) 

I KRG 3962-1979 har LR först tillmötesgått modern i hennes be

gäran om muntlig förhandling och därefter troligen ansett den 

obehövlig eftersom modern inte själv kunde närvara vid den. 

Rätten kan i och för sig själv fatta beslut om förhör med vittnen 

och sakkunniga utan att part yrkar det (FPL 8 och 25 §§). 

Den muntliga förhandlingen skall inte vara ett alternativ utan 

en komplettering till den skriftliga handläggningen. I ovan re

fererade ärende kompletterade rätten utredningen med ett yttran

de från socialvårdskonsulenten. 

Som tidigare nämnts kan förvaltningsdomstolarna sätta ett annat 

beslut i stället för nämndens beslut. Ärendet kan också över

lämnas på sådant sätt, att när domstolen undanröjer nämndens 

beslut kan man uppdra åt nämnden att vidta annan åtgärd, t ex 

förordna om övervakning av barnet. Man kunde tidigare också be

sluta, att ytterligare förebyggande åtgärder utöver de nämnden 

vidtagit, skulle sättas in. I många fall ansåg sig nämnden inte 

kunna sätta in fler förebyggande åtgärder enligt BvL, medan KR 

var av annan mening (Se t ex KRJ 1929-1978). 

Vid den muntliga förhandlingen finns möjlighet att höra barnen, 

oavsett att de först vid 15 års ålder är parter i målet. Att 

döma av de genomgångna rättsfallen förekommer det inte särskilt 

ofta men referatet KRG 5965-1979 visar ändå att det 

förekommer. Myndigheterna har utredningsskyldighet. Om en person 

inte vill medverka i en utredning, är myndigheten ändå skyldig att 

göra den.17^ 

17) Enligt SoL 50 § skall SN "inleda utredning" men får inte slut
föra den mot den enskildes vilja, utom när ärendet gäller ett 
barn där nämnden kan ingripa för att hjälpa barnet. En sådan 
utredning kan inte vårdnadshavaren motsätta sig. 
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För förvaltningsdomstolarnas del har i 8 § FPL angetts, att 

"rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffen

het kräver."Härav framgår att officialprincipen skall tillämpas, 

men endast i den utsträckning som beror på "målets beskaffenhet". 

Som regel sker detta genom att man ger parten uppgift om vad som 
18) 

behöver kompletteras. 

En social centralnämnd hade i besvär yrkat att en LR:s dom 
skulle undanröjas. Nämnden angav som skäl för sitt yrkande 
i KR att "för framtida handläggning i barnvårdsärende är 
angeläget för nämnden att få klarhet i huruvida 25 a § och 
30 § barnavårdslagen var tillämpliga i ärendet vid tiden 
för länsrättens dom." Nämnden uppgav att ett undanröjande 
av länsrättens dom inte innebär att barnen just då ånyo 
skulle omhändertas. De stod under nämndens övervakning. 
KR: "Sålunda framgår att frågan om barnens omhändertagande 
för utredning numera förfallit. Sociala centralnämndens 
besvär föranleder därför ingen kammarrättens vidare åt
gärd." (KRJ 4365-1979) . 

Bakgrunden i målet är ett ingripande mot en "höggradigt berusad man" 

som besökte ett varuhus tillsammans med sina barn, 6 och 7 år gamla. 

Han hade där "kommit i delo" med en lika berusad person. Polis till

kallades och omhändertog mannen. Modern var inte anträffbar och 

ingen visste var hon fanns. Barnen omhändertogs för utredning. Då 

modern återkom efter ett besök i en grannstad fick hon kännedom om 

omhändertagandet och alarmerade bl a stadens båda tidningar. Med an

ledning av hennes sinnestillstånd beslöt ordföranden också att inte 

lämna ut barnens vistelseort till modern. Barnen visade en uppenbar 

rädsla för fadern och ville inte gå ut. Familjen hade under lång tid 

haft kontakt med socialvården och fått stöd och hjälp i form av eko

nomiskt bistånd, hemhjälp, familjesamtal mm. Länsrätten fastställde 

inte omhändertagandet för utredning. 

Förutom ovan citerade passus framgick också av nämndens fekrivelse, 

att - förutom att få avgjort i efterhand om nämnden haft fog för 

sitt ingripande - man ville ha utrett vilken utredningsskyldighet 

som ankommer på domstolen. LR borde ha fordrat in kompletterande hand

lingar "eller som sig bör i ett uppmärksammat ärende begärt munt

lig förhandling.'1 

KR hade endast att bedöma om ett omhändertagande var befogat. Efter

som SN redan hade angett att något sådant inte skulle komma till 

stånd, saknade KR möjlighet att meddela något annat beslut. 

18) Ragnemalm s 58 
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Någon principiell ståndpunkt kan inte KR ta. 

I ett mål hade länsrätten ansett att ett underställt beslut inte 

kunde fastställas, eftersom parterna inte fått ta del av utred- • 

ningen jml 15 § FL. Av kammarrättens dom framgick sedan, att 

nämnden visat att handläggningen varit korrekt. I det fallet 

borde alltså länsrätten ha uppmanat nämnden att komplettera 

underställningen med handlingar som utvisade förfarandet eller 

uppgifter om händläggningen hos nämnden. 

I KRSU 4387—1978 d undanröjde KR LR:s beslut om förebyggande 

åtgärder. Länsrätten hade sett till att ytterligare utredning kom 

till stånd genom att begära yttrande från socialstyrelsen över 

vi a möjligheten för ett barn att vippa ett två år yngre syskon 

över sängkanten. Med stöd av bl a socialstyrelsens yttrande fann 

KR att 25 § BvL inte var tillämplig. 

1 de fall muntlig förhandling skall ske hos förvaltningsdomstol kan 
19) 

handläggningstiden bli ganska lång. Enligt bestämmelserna i barna

vårdslagen skulle utredningen ske skyndsamt. (Om omhändertagande 

för utredning var beslutat skulle utredningen vara avslutad och 

nämnden fatta beslut inom fyra veckor.) Underställningstiden till 

länsrätten var därefter tio dagar. Någon tidsgräns inom vilken 

ärenden skall avgöras hos förvaltningsdomstolarna finns inte. Ti

digare kunde väntetiden på en muntlig förhandling vid särskilt be

lastade länsrätten vara upp till åtta månader. Detta kunde för

svaras med att man skulle ge enskilda möjligheter att yttra sig, 

att ytterligare utredningar var nödvändiga osv, men den ären

det rörde levde i ovisshet. I RR 5801-1978 hade ett och 

ett halvt år förflutit sedan det ursprungliga omhändertagandebe

slutet fattades. Tidsåtgången var inte extrem, men medförde som i 

liknande fall osäkerhet för barnet. 

Lagen medger som tvångsmedel för att verkställa överflyttningsbe

slut vite och hämtning. (21 kap § § FB) Innan länsrätten förordnar 

om verkställighet kan den uppdra åt någon att verka för att den 

som har hand om barnet skall lämna det frivilligt, (21 kap 2 §). 

Också i samband med förordnande om vite eller hämtning genom polis

myndighets försorg kan länsrätten förordna om medling enligt 21 kap 

2 §, om inte något sådant förordnande har lämnats tidigare. 

19) Se däremot bestämmelser om handläggningstider i LVU 7-10 §§ 

20) SoU 1966:38 s 57 ff 
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Av lagens förarbeten framgår, att man diskuterat behovet av 

tvångsmedel och konstaterat, att det är önskvärt att verk

ställighet såvitt möjligt genomförs på frivillighetens väg. 

Enligt lagförslaget kunde länsstyrelsen, som då föreslogs 

vara beslutande instans, uppdra åt barnavårdsnämnden på or

ten att försöka genomföra verkställigheten. Annars kunde 

lämplig befattningshavare inom barnavården anlitas. Om läns

styrelsen beslöt om en sådan åtgärd, innebar det inte att 

man hade beslutat att någon verkställighet skulle ske. Det 

måste anses uppenbart, att nämnden eller befattningshavaren 

själv skulle bedöma, om hinder mot verkställighet förelåg. 

Man föreslog också att två veckor skulle vara en lämplig 

tid som man kunde försöka med frivillighet. Om det inte gick 

inom den angivna tiden, skulle länsstyrelsen själv svara för 

fortsatta åtgärder. Om verkställigheten däremot genomfördes 

på frivillighetens väg, behövde länsstyrelsen inte vidta 
20) 

fler åtgärder, och ärendet kunde avslutas. 

I propositionen uttalde dep chefen att bestämmelsen inte 

kunde användas t ex när det gällde ett så brådskande ärende 

att man inte hann med ett försök med frivilligt överlämnande. 

Ett uppdrag skulle kunna lämnas antingen innan eller i samband 

med förordnandet om verkställighet. Uppdraget var att anse som 

ett alternativ till tvångsmedlen. Ett uppdrag före förordnande 

om verkställighet var att anse som dels en åtgärd för att få 

verkställighetsfrågan löst på ett smidigt sätt, dels kan genom 

åtgärderna skaffas in utredningsmaterial som kan komma till 

nytta vid den prövning som länsstyrelsen måste göra om det inte 

går att åstadkomma verkställighet på frivillighëtens väg. 

Om den som hade fått uppdraget ansåg att det förelåg hinder för 

verkställigheten borde detta omgående rapporteras till länssty-
21) 

reisen. Vid lagutskottets behandling av ärendet diskuterades 

om barnavårdsnämnden skulle engageras i medlingsuppdraget. 

Departementschefen: 

"Om den vårdnadsberättigade redan före verkställighetsärendets 
väckande har anlitet barnavårdsnämnden utan att resultat har 
uppnåtts, bör i regel uppdrag inte lämnas åt ledamot i nämnden 
eller tjänsteman hos denna utan i stället till annan som är 
verksam inom barnavården, t ex barnavårdskonsulent eller social
vårdskonsulent . 

20) SoU 1966:38 s 57 ff 

21) Prop 1967:138 s 54 f 
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Uppdrag bör över huvud taget inte komma i fråga, när det av någon 
anledning är troligt att det inte kommer att leda till barnets 
överlämnande. Det samma gäller när det är särskilt betydelsefullt 
att frågan får ett snabbt avgörande/ - Uppdrag bör därför inte 
förekomma om det skulle medföra onödig fördröjning." 

Länsstyrelsen borde göra en preliminär utredning innan den lämnade 

sådant uppdrag till någon. En motionär ansåg bl a, att det borde 

föreligga möjligheter att ge uppdraget åt någon utan kretsen av 

personer inom barnavården med tanke på risken för motsatsförhåll

ande mellan nämnden och tjänstemannen. Utskottet ansåg att risken 

för detta var ringa, men föreslog ett tillägg i 2 § att uppdrag 
22) 

även fick lämnas till annan lämplig person. 

Lagtexten utformades i enlighet med förslaget. I kungörelse med 
23) 

föreskrifter om tillämpningen av 21 kap FB framgår av 4 §, att 

uppdrag inte bör lämnas om det är osannolikt att sådant kommer att 

leda till att barnet överlämnas eller om det är onödigt fördröjer 

ärendets behandling. Uppdraget får lämnas utan att den som har hand 

om barnen fått del av ansökningen. Om ett frivilligt överlämnande 

inte kommer till stånd, skall den som har fått uppdraget i sin redo

görelse ange vad som anförts som skäl mot att överlämna barnet. 

Han skall också ange om det föreligger andra hinder mot att över-
24) 

lämna barnet. y 

Utredningen om barnets rätt ansåg att möjligheten att förordna en 

lämplig företrädare för barnavården att verka för ett frivilligt 

överlämnande borde finnas kvar, detta eftersom det enligt en under

sökning haft en positiv effekt. Rätten borde dock före förordnandet 

i allmänhet delge motparten för att utröna om denne verkligen satte 

sig emot att barnet överlämnades. Utredningen ansåg det ändamåls

enligt, att inte ha en bestämd tidsgräns för att fullgöra uppdraget, 

utan att större utrymme skulle ges för att anpassa tiden för att 
25) 

kunna slutföra uppdraget i förhållande till dess svårighetsgrad. 

Regeringen föreslog i proposition att möjligheten att pröva fri

villig verkställighet i allmänhet borde prövas innan länsrätten för

ordnade om verkställighet. Att detta i princip skulle vara obliga

toriskt innan barnet hämtades genom polismyndighets försorg, fram

går av förslaget till den nya 4 §. 

22) LU 1 1967:60 s 13, 31 

23) KK 1967:715 

24) a a 4, 6 §§ 

25) SoU 1979:63 s 120 f 
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"Förordnar länsrätten om verkställighet, kan den även lämna 
uppdrag enligt 2 §, Har rätten beslutat att barnet skall häm
tas genom polismyndighetens försorg, skall sådant uppdrag 
lämnas, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Beträffande tiden för medlingen får tiden inte sättas till 

längre tid än två veckor från början, men länsrätten är oför

hindrad att förlänga tiden. En sådan förlängning bör kunna 

komma i fråga om det inns förutsättningar för att komma fram 

till en frivillig lösning. Av hänsyn till barnet bör ett ut

draget förfarande undvikas så långt det är möjligt. 

I ett ärende uppdrog länsrätten åt en person att verka för 
att en vårdnadshavare frivilligt skulle överlämna ett barn 
i enlighet med TR:s beslut. Efter ett halvt år lämnade den 
utsedde personen en redogörelse för sitt uppdrag. (RR 4854-
1975) 

Av handlingarna framgår att den utsedde medlaren lagt ned ett 

mycket stort arbete för att motivera barnet, en 10-årig pojke, 

att träffa sin mor. Förmodligen av den anledningen förlängdes 

tiden för att slutföra uppdraget. 

Länstätten kan underlåta att lämna ett sådant uppdrag, om det 

är utsiktslöst att nå några resultat eller om barnet omedelbart 

måste hämtas från den miljö där det vistas. Detta gäller också, 

om det annars finns särskilda skäl som talar mot att försök görs 

att få till stånd ett frivilligt överlämnande.Utskottet till-
28 ) 

styrkte förslaget. 

Medlare skall förordnas endast när det är motiverat. 

I ett mål var utrett att modern inte försökt förhindra 
umgänge utan frivilligt lämnat ut barnet då fadern 
hämtat det. LR fann inte skäl förordna om verkställig
het av TR;s dom, och ansåg sig inte heller kunna för
ordna om s k medling enligt 21 kap 2 § FB. Ingen änd
ring i KR. (KRS 5602-1979). 

De åtgärder som medlaren vidtar skall närmast ses som förliknings-

försök. 

En socialkonsulent som fått i uppdrag av LR att medverka vid över
lämnande av barn och också göra en utredning, beskrev vid LR:s 
muntliga förhandling bl a vad som förekommit i hemmet då han var 
närvarnde - affekterade diskussioner mellan föräldrarna. Fadern 
pressade sönerna att följa med honom. Socialkonsulenten hade 
kommit fram till att 12-åringen visade sin verkliga vilja när 
han vägrade träffa fader, och att den yngre brodern gjorde som 
storebror. Någon möjlighet för medlaren att förmå pojkarna att 
följa med fanns inte. (KRG 3401-1979, JO 549-1980) 

26) Prop 1982/83:163 s 26 f, 29 
27) a a s 30 
28) LU 1982/83:41 s 3. Lagen trädde i kraft 1 juli 1983. 
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Enligt 10 § SoL kan en kontaktperson utses om en vårdnadshavare 

vill ha hjälp i vårdnaden. En kontaktperson kan också utses om 

en förälder som inte är vårdnadshavare anser sig ha behov av 

stöd och hjälp för att få träffa sitt barn, SN har ingen ovill

korlig skyldighet att förordna en kontaktperson, utan skall all

tid pröva behovet av åtgärden. 

Tidigare bestämmelser i föräldrabalken gav vid handen att barna

vårdsnämnd skulle förordna barnavårdsman för barn i äktenskap 
29) 

bl a om nämnden fann det nödvändigt av någon särskilt anledning. 

Barnavårdsman förordnades som regel på begäran för barn födda 

av gifta föräldrar, men också mot vårdnadshavarens vilja, om det 

förelåg särskilda skäl för det. 

Hustrun U tillerkändes vårdnaden om barnet H, född 1968. 
Något beslut om umgängesrätt fanns inte med i domen. Man
nen begärde att barnavårdsman skulle förordnas för barnet, 
vilket bifölls av SN med motivering att misshälligheterna 
mellan föräldrarna var så djupgående att umgängesrätten 
mellan mannen och sonen kunde äventyras, vilket var till 
skada för barnet. 

Modern klagade hos länsstyrelsen. Hon ansåg att behov av 
barnavårdsman inte förelåg och yrkade att beslutet skulle 
undanröjas. 

Länsstyrelsen biföll hustruns talan. Ett tvångsmässigt för
ordnande av barnavårdsman skulle tillgripas endast av sär
skild anledning, och länsstyrelsen kunde inte finna att de 
skäl sociala centralnämnden hade anfört som grund för be
slutet var sådana särskilda skäl som avsågs i lagrummet. 

Mannen yrkade i RR att barnavårdsman skulle förordnas. RR 
upphävde länsstyrelsens beslut och fastställde SN:s med 
motivering, att särskild anledning att förordna barnavårds
man föreligger, om denna kan komma att verka utjämnande i 
tvister och stridigheter mellan föräldrarna. (R 2:4 1972) 

Institutet, barnavårdsman i den mening barnavårdsmannen då hade 

togs bort genom en lagändring 1974. I stället infördes i barna

vårdslagen § 3a, enligt vilken barnavårdsman kunde förordnas 

efter begäran därom av vårdnadshavaren. Barnavårdsmannen skulle 

bistå med råd och stöd. Ansvaret för faderskapsfastställande 

och underhållsbidrag togs över av SN. 

En "gammal" barnavårdsman hade alltså långt gående möjligheter 

och befogenheter att verka stödjande för barnet och föräldrarna, 

och ade att främst se till barnets intressen. Det är mot den bak

grunden logiskt att man även i en tvist om umgänge - eller när 

en;sådan kan tänkas bli aktuell - kan ha möjlighet att förordna 

en person som stöd från början, innan tvisten blir akut. 
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Enligt socialtjänstlagen är den enda möjligheten att förordna 

kontaktperson mot någons önskan just i samband med tvister om 
30a) 

umgangesratt. 

Redan innan socialtjänstlagen trätt i kraft fanns det andra sätt 

att underlätta utövande av umgängesrätten. För ett barn motsatte 

sig modern umgängesrätt med fadern. 

Länsrätten anförde: "Det får anses osannolikt att ett upp
drag enligt 21 kap 2 § FB leder till ett frivilligt över
lämnande av barnet. Sådant uppdrag skall därför inte lämnas 
Vad - modern - anfört ger inte skäl för antagandet att ut
övandet av den förordnade utmångesrätten skulle medföra en 
ej ringa risk för skada av S:s kroppsliga eller själsliga 
hälsa." 
"För att underlätta umgängesrättens genomförande bör - fa
dern ~ före umgängestillfällena underrätta företrädare för 
socialförvaltningen i L. " (LRE Ö 182/80). 

Av .6 § i kungörelsen med föreskrifter om tillämpningen av 21 kap 

föräldrabälken framgår, att om något överlämnande av barnet inte 

sker, skall den som har fått uppdraget redogöra för vad som an

förts som skäl. Som tidigare nämnts skall man också redogöra för 

de hinder för verkställighet som kan föreligga. 

En far hade själv placerat sitt barn som fosterbarn hos en 
bror och svägerska. Han begärde sedan verkställighet för 
att barnet skulle återföras till honom. Barnet hade place
rats i fosterhemmet vid två års ålder och var nu åtta år. 
Förutom annat beslöt LR lämna förordnande jml 21 kap 2 § 
FB. Barnavårdskonsulenten som fick uppdraget lämnade ytt
rande till LR. På grundval av bl a detta yttrande vägrades 
verkställighet. (RR 4093-1979 ej pt) 

LR förordnade i ett mål att barnavårdskonsulenten jml 21 
kap 2 § FB skulle söka förmå fadern att frivilligt lämna 
ut barnet till modern. Konsulenten lämnade sin rapport 
till LR i form av ett yttrande som rekommenderade LR vägra 
verkställighet med stöd av 21 kap 5 § FB. LR beslöt i en
lighet med yttrandet. (KRSU 2631-1979). 

Av 21 kap 3 § FB framgick att länsrätten i samband med förord

nande om hämtning samtidigt kunde lämna uppdrag enl 2 §, om 

sådant inte hade förekommit tidigare. 

LR hade i beslut i verkställighetsärende fattat beslut 
om medling samtidigt som man fattat beslut om handräck
ning av polis för överlämnande av barnet. Ingen ändring 
i KR och RR. (RR 1851-1976) 

30a) Utredningen om barnens rätt föreslog att en kontaktperson 
skulle kunna förordnas för ett barn även om vårdnadshavaren 
motsatte sig det. Dep chefen påpekade, att sådan möjlighet 
fanns då det gällde barn över 15 år, medan däremot kontakt
person för barn under 15 år inte skulle förordnas mot vård-
nadshavarens vilja. (Prop 1981/82:168). Möjligheten att för
ordna kontaktperson p g a en ungdoms eget beteende mot ung
domens och vårdnadshavarens vilja har därefter införts i 
8 a § LVU. 
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Av lagtexten framgår enligt min uppfattning inte helt klart, om 

förordnande av verkställighet där vite samtidigt förelagts kan 

kopplas till att LR samtidigt lämnar uppdrag. Hed ett vitesföre

läggande skiljer sig LR formellt från ärendet. I ett uppdrag att 

verka för ett frivilligt överlämnande ingår ju också att rappor

tera till LR om detta inte gått att genomföra. LR kan inte ex 

officio utdöma vitet, oavsett om medlaren rapporterar att över

lämnandet inte gått att genomföra frivilligt. 

I ett verkställighetsmål beslöt LR lämna vitesföreläggande 
och samtidigt lämna uppdrag enligt 21 kap 3 § FB. Modern 
hävdade att detta ur lagteknisk synpunkt inte var möjligt. 

LR gav socialass D i uppdrag att verka för ett frivilligt 
genomförande av umgängesrätten. 

KR fann, förutom annat, att LR:s val av åtgärder för att 
få den angivna umgängesrätten till stånd bör tolkas på 
det sättet att uppdrag lämnats till socialass D att fort
löpande verka för att modern ställer sig HovR:s dom och 
LR:s beslut till efterrättelse (samt att föreliggande 
vite härutöver beslutats för att ge denna anmaning till 
modern ytterligare tungd). 
KR ändrade beslutet endast så, att förordnandet om verk
ställighet inte skulle vara förbundet med vitesförelägg
ande för modern. (K 75 2:22, mål nr 2038-1975). 

Enligt min uppfattning måste KR:s dom tolkas så, att LR:s beslut 

inte kunde avse ett uppdrag på det sätt som LR avsåg, utan mer 

på bas av den verksamhet som socialassistent vanligen har, dvs 

fortlöpande verka för att barn inte far illa, t ex på grund av 

föräldrarnas stridigheter. Att medlare får i uppdrag att verka 

för att barn överlämnas frivilligt innébär i sig inte att man 

måste medverka under hela den tid umgängesrätten utövas - det 

är själva överlämnandet som uppdraget avser. I nedanstående 

fall har medlaren bl a fått anvisning att vara närvarande under 

hela den tid samvaron mellan fadern och dottern varade. 

TR förordnade i ett mål, att fadern N skulle ha barnet hos 
sig varannan söndag mellan kl 10 och kl 17. Fadern begärde 
verkställighet av beslutet. LR fann inte att hinder förelåg, 
men att med hänsyn till förhållandena i målet tiden för um
gänge till en början skulle inskränkas till fyra timmar pr 
umgängestillfälle och uppdrog åt en person att vara närva
rande hela den tid fadern umgicks med barnet och att om så 
ansågs nödvändigt avkorta umgängestiden. "I syfte att minska 
moderns oro för en verkställighet och av omtanke om barnet 
bedömde länsrätten det därför lämpligt att vid dessa fyra 
första umgängestillfällen, efter ett långt avbrott, förkorta 
umgängestiden till fyra timmar vid varje tillfälle, Av samma 
anledning fick medlaren i detta fall anvisning att närvara 
under hela den tid samvaron mellan fadern och dottern varade 
och bemyndigades medlaren att, om så erfordrades, avkorta um
gängestiden . " 
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JO anförde bl. a: 

"Med den ändamålsbeètamning uppdraget getts i lagen kan 
jag inte finna att länsrätten däri kan hämta något stöd 
för föreskrifter om att den som erhåller sådant uppdrag 
vid umgängestillfällena skall vara närvarande när den 
umgängesberättigade och barnet är tillsammans och äga 
avkorta umgängestiden, om så finnes erforderligt. Sådana 
befogenheter, som inkräktar på den umgängesberättigades 
umgänge med barnet, kan svårligen inrymmas i ett uppdrag 
att verka för att den andra parten fullgör sina åliggan
den. " (JO 2613-1^75). 

Sammanfattningsvis har alltså uppdrag hittills kunna lämnas 

dels innan länsrätten förordnat om verkställighet, dels i sam

band med att länsrätten förordnar om verkställighet genom 

polisens försorg. Jag har inte kunnat finna, att vitesföre

läggande kan kombineras med förordnande av medlare. Enligt de 

nya reglerna, som trädde i kraft 1 juli 1983, blir förordnandet 

i princip obligatoriskt innan hämtning av barnet sker genom 

polismyndighetens försorg. I fortsättningen kommer LR också ha 

möjlighet att förordna om medlare, fast sådant uppdrag lämnats 

tidigare, och att förlänga tiden för uppdraget. 

31) Prop 1982/82:165, LU 1982/83:41 
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Hinder för verkställighet 

Vid utformningen av 21 kap FB var tanken att barnen skulle skonas 

från åtgärder som var skadliga för deras fysiska eller psykiska 

hälsa. Överflyttningen av barnet skulle i första hand ske på fri

villig väg, och först när detta inte gick - eller var utsiktslöst 

från början - skulle tvångsmedel anlitas. Valet av sådana medel 

skulle ske efter omständigheterna i det särskilda fallet. Med 

hänsyn till barnets bästa följde då, att hinder mot verkställig

heten i vissa fall kunde föreligga oavsett innehållet i en all

män domstols avgörande. 

Om man ser hur verkställigheten sker och vad som beslutas i denna 

fråga, blir den först nämnda avsikten med lagen inte uppfylld. 

Det kan t.ex förekomma att verkställighet söks mycket lång tid 

efter allmän domstols beslut, eller att förhållandena ändrats så 

att det vore stötande att låta beslutet gå i verkställighet. 

Barnet kan motsätta sig en flyttning, och det kan föreligga risker 

för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa 

I 21 kap 5 § FB i dess lydelse före 1 juli 1983 angavs, att om 

det var uppenbart att förhållandena ändrats väsentligt sedan 

allmän domstols dom eller beslut meddelades, kunde länsrätten 

(tidigare länsstyrelsen) vägra verkställighet, om det med hänsyn 

till barnet var påkallat att ändring i vårdnads- eller umgänges

frågan prövades av allmän domstol. Frågan kunde anhängiggöras 

dels av den som varit part hos länsrätten, dels av socialnämnden 

(tidigare barnavårdsnämnden). 

Även i fall då tidigare dom eller beslut i vårdnadsfrågan inte 

förelåg, kunde länsrätten vägra verkställa den sökta åtgärden,om 

det förelåg särskilda skäl att fråga om ändring prövades av all

män domstol (21 kap 6 § i dess lydelse före den 1 juli 1983). 

I enlighet med ordalydelsen i 5 § skulle det vara uppenbart att 

förhållandena ändrats väsentligt efter domstolsavgörandet, och att 

en omprövning från rättens sida skulle vara befogad med hänsyn 

till barnets bästa. Ändringarna skulle ha inträffat efter dom-
. 32) 

stolens ursprungliga beslut. Den omständigheten att verkställig

het vägras behöver emellertid inte alltid innebära att en ompröv

ning är så viktig att en myndighet måste ta initiativ till den. 

32)ingen ändring i sak i FB:s lydelse efter 1 juli 1983. 
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21 kap 5 § 1 st 

För att länsrätten skall kunna vägra verkställighet av allmän 

domstols dom eller beslut, skälig det vara uppenbart att förhåll

andena ändrats väsentligt sedan domstolsavgörandet meddelades, 

t ex att barnet hela tiden har bott hos den förälder som inte har 

haft den rättsliga vårdnaden, eller att medgiven umgängesrätt 

inte utövats under lång tid. Vägrad verkställighet får inte grun

das på att länsrätten har en annan mening än allmän domstol. 

Rättsfallet LRE 32.02-5-77 visar att verkställighet kan vägras 

när förhållandena förändrats så att skäl föreligger för förnyad 

prövning av vårdnadsfrågan. Barnet hade i detta fall aldrig bott 

hos fadern (vårdnadshavaren) utan hos farföräldrar. 

Det finns inte någon fast praxis rörande handläggning av verk

ställighetsfrågan vid förvaltningsdomstol, då någon part åberopar 

att rättegång rörande omprövning av vårdnanden har inletts. I vissa 

tall tas hänsyn till detta, dels p g a pågående prövning, men ock

så p g a barnets viljeyttring eller risk för barnet. Det faktum 

att omprövning pågår är endast i undantagsfall ett reellt skäl 

för att vägra verkställighet. (Se RR 315-1978, KRG 536-1980.) 

I andra fall tas det inte hänsyn till pågående process och verk

ställighet beslutas (Se KRS 5021-1978/Jakobsbergs TR T 378/78) 

Det har också förekommit att verkställighet vägrats under pågå

ende process i allmän domstol med hänvisning till de olika upp

fattningar som kommit fram - utredaren i vårdnadsmålet hade en 

uppfattning, SN en annan. (Se KRG 1624-1980). 

Väsentligt förändrade förhållanden kan vara att barnet under lång 

tid bott hos den förälder som inte har haft vårdnaden, eller att 

medgiven umgängesrätt inte har utövats, så att barnet har förlorat 
2) 

kontakten med vårdnadshavaren eller den som har umgängesrätten. 

Risk för barnets hälsa kan t ex vara risk för den psykiska hälsan, 

där man måste ta hänsyn till barnets ålder och utveckling, rela

tioner och bindningar och barnets inställning till den person till 

vilken det skall flyttas - enligt min uppfattning oavsett hur bar

net har bibringats sin inställning. Om det är en övergående stör

ning eller en tillfällig olägenhet skall verkställighet inte väg

ras. Man måste också se till sannolikheten för att en skada skall 
33) 

uppkomma. Det behöver inte tas för visst att skada verkligen 

skall uppkomma. En utredning som tillåter helt säkra slutsatser 
34) 

kan man sällan åstadkomma. 

33) Walin: Föräldrabalken s 426 
34) aas 428 
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21 kap 5 § 2 st PB 

I många mål och ärenden rörande verkställighet åberopas dels bar

nets vilja, dels att risk som inte är ringa föréligger om barnet 
35) • 

flyttas. Enligt min uppfattning har länsrätten iimånga fall 

utgått enbart från presumtionen att allmän domstols dom skall 

verkställas. I målet RR 3021-1975 ej pt/JO 1256-1975 har frågan 

om verkställighet av umgänge behandlats i åtta år. Enbart detta 

faktum ger vid handen att risk som inte är ringa förelegat för 

barnens psykiska hälsa. Ï RR 3297,4807-1977 ej pt konstaterades 

att det förelåg konstaterade psykiska hinder för att fadern 

skulle träffa barnet. Ändå fastställde KR i ett senare skede 

(RR 4780-1978) ett vitesföreläggande för modern. Risk för barnets 

fysiska hälsa kan ibland vara så uppenbar, att något umgänge över 

huvud taget inte kommer till stånd. (Se t ex KRSU 2631-1979) 

I den risk för skada som kan bedömas kan också ligga risken för 

ideliga flyttningar mellan föräldrarna, om allmän domstol t ex 

fattar nya beslut av annat innehåll än tidigare. I KRG 536-1980 

tog KR inte upp frågan om verkställighet förrän efter att TR fat

tat ett slutligt beslut i vårdnadsfrågan. 

Förvaltningsdomstolarna tog hänsyn till risken att barnen skulle 

behöva flyttas fram och tillbaka, beroende på vilken av föräld

rarna som skulle tillerkännas vårdnaden. LR vägrade verkställig

het av det interimistriska beslutet i allmän domstol och KR läm

nade besvären utan bifall. 

När verkställighet vägras p g a bestämmelserna i 21 kap 5 § 1 st 

FB kan det hända att rättegångarna löper parallellt -dvs att 

målet behandlas i TR samtidigt som en förälder överklagar LR:s 

beslut, överförs vårdnaden förfaller tidigare beslut i TR och då 

saknas laga grund för verkställighet. (Se KRS 4333-1979). Då 

äldre barn motsätter sig verkställighet för umgänge, kan detta 

ev tillsammans med andra faktorer medverka till att hinder en

ligt bestämmelsen föreligger för verkställighet vad gäller yngre 

barn. (Se KRJ 2187-1979, RR 1495-1976). Flera försök att verk

ställa umgängesrätt kan i sig skada barnen och då medföra att en 

omprövning sker hos allmän domstol (JO 1256-1975). 

35) Lagutskottet föreslog ändring av uttrycket "avsevärd fara" 
till "risk som ej är ringa", vilket också blev lydelsen i 
lagtexten. LU 1 1967:60 s 30. 
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I RR 5691-1978 ej pt fanns inga hinder för verkställighet, trots 

att modern anhängiggjort ärendet hos allmän domstol. Hon hade 

emellertid en mycket kort tid innan önskat en överföring av vård

naden till fadern, och 21 kap 5 § 1 .st var inte tillämplig « I fa llet 

RR 3425-1980 ej pt hade barnet endast bott hos vårdnadshavaren någon 

vecka efter TRis beslut, men tiden mellan dom och verkställighet an

sågs uppenbarligen vara för kort för att LR skulle kunna ta hänsyn 

till bestämmelsen om prövning av vårdnadsfrågan, i synnerhet som TR 

redan en gång omprövat sitt beslut och incte ändrat det. 

Det är en utredningsfråga vilka hinder man skall ta hänsyn till. I 

förarbetena har uttalats, att det är sannolikheten^^ som skall prö

vas. I detta fall hade en specialist uttalat att barnet var allvar

ligt psykiskt stört och att detta måste inskränka umgängesrätten. 

Som visats i det först refererade ärendet i detta avsnitt meför inte 

det faktum att processordningen indicerar risken för barnet att rät

ten tar hänsyn till sådan risk för barnets hälsa. RR 4501-1977 ej pt 

är ett referat av ett förlopp som sträckte sig över fem år av utred

ningar, beslut och verkställighetsåtgärder. Detta torde i sig vara 

en sådan risk för barnets hälsa, att hinder för verkställighet av 

umgängesrätt borde föreligga. 

Påståenden om kroppslig misshandel och aga måste - liksom andra på

ståenden ^ styrkas. I RR 2683-1980 ej pt hade modern polisanmälts 

för den påstådda misshandeln, vilket inte i sig ansågs medföra att 

hinder för verkställighet förelåg. I KRG 4166-1977 var det klart 

utsagt att det förelåg risk för åtminstone ett av barnen, medan man 

kom till motsatt slut i KRSU 3424-1978, där det klart framgick att 

barnen hyste stor ovilja mot sin mor. Av LR:s skrivning framgår att 

själva det förhållandet att barnen skulle behandlas olika medförde 

risk som inte var ringa för det ena barnets själsliga hälsa. 

35a) Se betr beviskrav del II (G Appelberg) s 140. 
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21 kap 6 § FB 

Verkställighet p g a dom eller beslut kan i allmänhet inte åbe

ropas mot annan än den som varit part i målet.När barnet 

vistas hos någon annan än den som har varit part i målet måste 

ansökan ske enligt 21 kap 6 § FB. Även i sådana fall kan frågan 
37) 

om prövning av vårdnads- eller umgängesfrågan bli aktuell. 

Dep chefen anförde: 

I de fall som åsyftas i förevarande paragraf har domstolen inte 
haft möjlighet att pröva sökandens lämplighet som vårdnadshavare. 
Om särskilda skäl föreligger att fråga om ändring av vårdnaden 
prövas av rätten, skall länsstyrelsen enligt denna paragrafs 
andra stycke kunna vägra att vidtaga den sökta åtgärden under 
hänvisning till att domstolsprövning bör ske. Länsstyrelsen har 
alltså i dessa fall något större frihet vid bedömningen än när 
domstolsavgörande föreligger. Vägran förutsätter dock att anled
ning verkligen finns att kräva domstolsprövning. Skäl att kräva 
sådan prövning bör i första hand anses föreligga när barnets 
bästa motiverar detta. 
Paragrafen torde främst bli tillämplig i sådana mål då vårdnads
havare önskar ta tillbaka barn från fosterhem. 38) 

Det finns i RR 2208-1980 ej pt ett exempel, där den person som 

barnet bor hos inte har varit part i målet, men å andra sidan 

har vårdnadshavarens lämplighet prövats i samband med att han 

förordnats som särskild förmyndare och vårdnadshavare för bar

net. I ett annat, liknande mål har ett 11 år gammalt barn kate

goriskt vägrat att flytta från mormodern till fadern, som efter 

moderns död förordnats som vårdnadshavare (RR 3560-1980 ej pt). 

I det fallet gjorde LR en bedömning grundad på sakkunnigutlåt

anden, men också på det faktum att barnet vistats hos mormodern 

i minst tre år (efter moderns död) och att mormodern redan dess

förinnan hjälpt till med hans skötsel, att han levde i en stabil 

social situation och kände sig trygg i mormoderns hem, att han 

hade bra relationer till kamrater och att han efter en tids svå

righeter funnit sig väl tillrätta i skolan. Dessa faktorer måste 

ha ställts emot sakkunnigutlåtandet. KR har däremot ansett sak

kunnigutlåtandet ha sådan tyngd att man mot det ställt dels bar

nets egen uttalade viljeförklaring, dels de ovan angivna fakto

rerna, och ändå ansett skäl föreligga för en överflyttning. 

36) SoU 1966:38 s 55, Prop 1967:138 s 53 
37) Bètr verkställighet vid förbud mot flyttning av fosterbarn 

se avsnitt A 3 f 
38) Prop 1967:38 s 60 
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Tvångsåtgärder 

Enligt 21 kap 3 § FB 1) kan länsrätten i samband med att den 

förordnar om verkställighet också förelägga vite, eller om 

det är nödvändigt, besluta att barnet skall hämtas genom polis

myndighetens försorg. Om det föreligger särskilda skäl, kan 

länsrätten för att underlätta överflyttningen av barnet före

skriva att barnet skall tas om hand på lämpligt sätt. 
OQ\ 

Länsrätten har också rätt att utdöma förelagt vite. Av 8 § ' 

framgår, att hämtning och annan åtgärd beträffande barnet 

skall utföras på ett för barnet så skonsamt sätt som möjligt. 

Vid hämtning skall förtroendeman eller tjänsteman hos social

nämnden och om möjligt läkare vara närvarande. Om barnet inte 

bör flyttas p g a sjukdom eller liknande eller annat särskilt 

hinder möter, skall hämtningen uppskjutas. 

Vitesförläggande 

Enligt UL kunde överexekutor utdöma vite som förelagts i ären

de om barns överlämnande. Utdömande av det försuttna vitet 

ansågs inte obligatoriskt. I betänkandet "Utsökningsrätt V, 

Verkställighet som rör barn", hänvisades till den förvaltnings

rättsliga doktrinen att frågan kunde bli föremål för en disk

retionär prövning. 

Vitesförläggandets mening är att man skall fullgöra en pres

tation, d v s i dessa fall lämna barnet till sökanden. Det 

kan också gälla annat beslut av domstolen, t ex att sökanden 

skall kunna träffa barnet tillsammans med någon utomstående. 

Beslutet måste preciseras så att det är helt klart vilka tider 

som avses, och kan avse viss tid framåt eller tills vidare, 

men måste på något sätt avgränsas i tiden.^^^ RR har i ett 

mål rörande vitesföreläggande yttrat, att 1st visserligen 

haft fog för att vid vite förordna om verkställighet av en dom, 

men att detta inte bör gälla utan tidsbegränsning och inskrän

kas att avse viss kortare tid. 

Möjlighet finns att jämka vitesbeloppet, och det bör också 
43) 

finnas utrymme för billighets- och skälighetssynpunkter. 

Vitesföreläggandet skall rikta sig mot den som motsätter sig 

39) i dess lydelse före den 1 j uli 1983 
40) SOU 1966: 38 s 46 
4iya a sid 59 
4.2,) NJA 1970 s 84 
4.3) Prop 1967:38 s 44 
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44 ì verkställigheten. ' 

Med vitesföreläggandet skiljer sig länsrätten formellt från 

ärendet. Sökanden måste återkomma om inte vitesförordnandet 

åtlyds. I sådant fall kan länsrätten utdöma vitet. 

Vissa bestämmelser som stadgar om viten, t ex 4 0 § FPL och 

RB 9:8 anger uttryckligen att om ändamålet med vitet förfallit, 

får det inte dömas ut. Regeln torde ha en generell giltighet.45' 

Om ändamålet med vitet skall ha förfallit då prestationen som 

vitet avser inte fullgjorts inom utsatt frist diskuterades av' 

Strömberg i FT 1963, där han klargjorde att 

"Vitesföreläggandets ändamål är att framtvinga en prestation 
medan ändamålet med vitets utdömande är att upprätthålla res
pekten för vitesföreläggande i allmänhet och i synnerhet för 
ett upprepat vitesföreläggande rörande samma prestation." 
(s 258 f) 

Vite skall generellt inte utdömas när prestationen inte be

hövs. Detta kan emellertid inte bli aktuellt i verkställig

hetsmålen utom i särskilda undantagsfall, t ex att föräldrar 

vägrar lämna ut barnet som i stället själv tar sig till sökan

den. 

Förhållandet i vitesfrågor är i verkställighetsmålen speciella, 

eftersom länsrätten är bunden av vad allmän domstol beslutat. 

Möjligheterna att förlänga fristen och besluta om annan tid 

för att fullgöra prestationen (lämna ut barnet) är begränsat, 

likaså möjligheterna att för den som skall verkställa beslutet 

att få tiden förminskad eller ändrad. Ett dröjsmål med utläm

nandet gör ju att frågan förfaller för just den tiden. 

Av rättsfallet RRK 1975 K 2:1 framgår, att det fall att mo

dern lämnat ut barnet fyra dagar för sent - efter beslut om 

polishandräckning - inte tillgodoser ändamålet med vitet, som 

utdömdes. 

I RA 1968 not S 382 överlämnades barnet fyra timmar för sent. 

Vitet utdömdes. I målet R 77 2:34, mål nr RR 1348-1976, häv

dade fadern att ändamålet med vitet måste anses ha blivit 

tillgodosett genom att modern själv hämtade barnet hos honom. 

LR och KR biföll inte hans talan. RR beslöt: 

Intresset av att barnet återlämnades till vårdnadshavaren 
var alltjämt för handen när överlämnandet enligt före" 

44) a a s 56 

45!) Strömberg, Håkan: Allmän förvaltningsrätt, Lund 1976 s 14 81 



270 

läggandets föreskrifter skulle ha skett. På grund härav 
och då fadern anfört som ursäkt för sin underlåtenhet 
att i rätt tid iakttaga föreläggandet ej innefattar laga 
förfall eller eljest bör föranleda att det försuttna vitet 
ej skall jämkas, lämnar regeringsrätten besvären utan bi
fall. 

Vitesföreläggandet är alltså avsett att verka för att en pres

tation skall fullgöras. Det skall riktas mot den som skall full

göra prestationen, och skall som princip utdömas när presta

tionen inte fullgjorts inom angiven tid. I de processuella 

bestämmelserna togs 1971 in en bestämmelse, att beslut om verk

ställighet enligt 21 k ap skulle lända till omedelbar efter

rättelse om inte annat förordnades. Vid en inspektion obser

verade JO, att en kammarrätt avslagit en inhibitionsansökan 

rörande hämtning av barn och beslöt att inhämta yttrande från 

kammarrätten. Denna anförde bl a vad som gällde beslut om 

överflyttning av barn att ett sådant skulle lända till omedel

bar efterrättelse, dvs gälla utan hinder av att det icke 

vunnit laga kraft. KR påpekade att lagstiftaren ägnat proble

met mycket ringa uppmärksamhet och fortsatte: 

"Man synes ha tagit en liknande bestämmelse i 53 § u tsöknings-
lagen till förebild utan att närmare begrunda skillnaden mel
lan att tvångsvis förflytta saker och att tvångsförflytta barn. 
Man har endast helt kort konstaterat att länsstyrelsen (nu
mera länsrätten) i tveksamma fall kan bestämma att dess be
slut inte skall verkställas förrän det vunnit laga kraft, 
samt att, om besvär anförts, besvärsmyndigheten kan förordna 
om inhibition. -- Först kan konstateras, att det nästan ald
rig synes förekomma att en länsrätt förordnar att dess beslut 
inte får verkställas förrän det vunnit laga kraft. Möjligheten 
att meddela ett sådant förordnande framstår i lagtexten klart 
som en undantagsregel, vilket tycks ha fått till följd att 
regeln fallit i glömska, något som måste beklagas. 

Om en länsrätt vid vite har förelagt t ex en fader att vid 
viss tidpunkt överlämna sitt barn till barnets moder, som 
ensam har vårdnaden om barnet, och fadern överklagar beslutet 
hos kammarrätten, kan följande olika situationer uppkomma. Om 
fadern är laglydig och rättar sig efter huvudregeln i 12 § 
och alltså lämnar över barnet på utsatt tid för att slippa 
betala vitet, har han därmed förlorat möjligheten att få sina 
besvär prövade i sak. Även om länsrättens beslut skulle anses 
felaktigt, kan kammarrätten ej besluta om barnets återförande 
till fadern från vårdnadshavaren. Besvären torde däit.för en
ligt gällande praxis ej föranleda något kammarrättens yttran
de. Om däremot fadern bryter mot 12 § och underlåter att på 
utsatt tid överlämna barnet i förhoppningen att senare få bi
fall till sina besvär, kommer han i ett bättre läge. Då kan 
han få sina besvär sakprövade och eventuellt bifallna. 
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Vanligen överlämnas ej barnet på utsatt tid, om länsrättens 
beslut överklagas. Om kammarrätten bifaller besvären får fa
dern behålla barnet, och vitet blir då naturligtvis ej ut
dömt. Om däremot besvären ogillas, uppkommer för kammarrät
ten frågan, huruvida ny tidpunkt för Överlämnandet skall be
stämmas i domen. Regeringsrätten synes vanligen ha bestämt 
ny tid i sådana fall (se t ex RÂ 1968 s 121 och 1971 s 275), 
men så har ej alltid skett (se 1971 s 327) . Om ny tid för 
överlämnandet utsätts i domen, finns det kanske vissa utsikter 
att fadern uppger sitt motstånd och rättar sig efter domen. 
Syftet med viteshotet är då nått och vitet blir ej utdömt. 
Men om en sådan praxis blir känd och parten alltså vet att han 
aldrig riskerar något genom att inte rätta sr^ efter 12 §, 
har denna lagregel i praktiken satts ur kraft i sådana mål, 
vilket inte kan anses tillfredsställande. Om kammarrätten istäl
let avslår besvären utan att sätta ut ny tid, kan vitet ut
dömas av länsrätten och ny ansökan om verkställighet får göras 
hos länsrätten. Detta kan synas vara en onödig omgång men 
förefaller bättre överensstämma med regeln i 12 §." 

Jo anförde att 

"ifrågavarande mål om överflyttning av barn bär en omisskänn
lig exekutiv prägel och det är i och för sig inte ägnat att 
förvåna att förfarandet byggts upp efter det exekutiva för
farandets modell. Har sökanden en oantastlig exekutionstitel 
eller motsvarande, skall han kunna räkna med en snabb behand
ling av sin sak och ett snabbt förverkligande av sin rätt. Mot 
denna bakgrund framstår det som naturligt att som huvudregel 
ha att länsrättens beslut skall lända till omedelbar efter
rättelse. — Att i mål som har sådan karaktär och som rör så 
känsliga frågor såsom huvudregel skall gälla att avgörandet 
skall lända till omedelbar efterrättelse ter sig oegentligt 
och föga ändamålsenligt. Det kan visserligen invändas att 
länsrätten ju getts en möjlighet att förordna om att dess be
slut inte skall lända till efterrättelse förrän det vunnit 
laga kraft. Som framhållits i Widmans promemoria förekommer 
det emellertid i praktiken mycket sällan att länsrätten be
gagnar sig av denna möjlighet och detta är i och för sig 
inte förvånande då lagtexten är skriven så att sådant förord
nande endast undantagsvis skall meddelas." (JO 1 975 § 215) 

JO hemställde hos Konungen att 21 kap 12 § f öräldrabalken 

skulle utformas så, att länsrätten vid behov kunde förordna 

att dess beslut skulle lända till omedelbar efterrättelse. En 

ändring av lagen kom till stånd och trädde i kraft 1 ja nuari 

1 977. 

Som tidigare nämnts bör tidpunkten för överlämnande av ett 

barn för utövande av vårdnad eller umgänge preciseras så, 

att någon tvekan om när överlämnandet skall ske inte kan 

råda. I en inlaga till RR har en klagande bl a anfört, att 

domen som låg till underlag för umgängesrätten inte var till

räckligt preciserad. (RR 3208-1977, besvär inkom efter att 

tiden för verkställigheten löpt ut.) i ett annat rättsfall 

anförde KR att ett föreläggande att vid vite fullgöra ett 

åliggande måste preciseras så att den förpliktade inte svävar 
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i tvivelmål om vad som kan krävas av honom vid en viss tidpunkt 

för att han skall kunna anses ha fullgjort vad som ålagts honom, 

(K 76 2:1, mål nr 3665-1975) I NJA 1926 s 523 beslöt KB att vid 

vite ålägga fadern att utlämna barnet till modern. HovR och HD 
¥ 

ändrade inte beslutet trots att flickan under tiden fyllt 15 år. 

Ovanstående leder då fram till frågan till vem vitesföreläggandet 

skall riktas. Det måste rimligtvis vara den som skall fullgöra 

prestationen, dvs vårdnadshavaren eller den som vägrar lämna ut 

barnet till vårdnadshavaren. I RR 2132-1975 (ej pt) beslöts att 

umgänge skulle verkställas, men beslut om vite eller hämtning 

fattades inte. Det framgår klart, att modern, som var vårdnads

havare, gjorde vad hon kunde för att umgängesrätten skulle fun

gera, men de äldre barnens motstånd mot umgänget påverkade det 

yngsta barnet, som målet gällde. 

Dilemmat är att man inte kan förelägga äldre syskon - som inte 

är vårdnadshavare - att lämna ut barnet vid vite. 

När den som skall fullgöra prestationen anför besvär är det möj

ligt att den utsatta tiden förflutit när besvär skall fattas i 

högre instans. I sådana fall kan t ex vitesföreläggandet fast

ställas, men målet vad gäller verkställigheten avskrivas. (Se 

KRG 3202-1978) Om TR med beaktande av vissa fakta beslutar om 

umgängesrätt, kan inte LR omvärdera dessa vid sin bedömning av 

om risk som inte är ringa föreligger för barnet om det träffar 

den umgängesberättigade föräldern. Även andra risker, som t ex 

att barnet skall föras utomlands, kan ha beaktats av TR och det 

är då - om inte lång tid förflutit - inte möjligt för LR att be

akta detta på annat sätt än vad TR gjort. (KRS 1480-1980) 

En vårdnadshavare vägrade inte att lämna ut barnen till 
den umgängesberättigade vid ett påsklov, men ansåg att 
barnen skulle lämnas igen en dag tidigare, innan skolan 
började igen. LR beslöt att barnen skulle lämnas ut 
från bostaden och återlämnas där igen i enlighet med 
moderns yrkande. LR hade tidigare beslutat om vitesföre
läggande med 500 kronor per umgängestillfälle. Umgänge 
under sportlovet gick inte att få till stånd, troligen 
p g a missförstånd, och vite utdömdes för den tiden. 
Däremot utdömdes inte vite för en period, då fadern 
fick hämta barnen en dag senare än som var överenskom
met. RL:s motiv var att han ändå fått träffa barnen 
större delen av tiden. 

Beslutet i LR om vite fattades den 14 februari. Modern 
var inte bevisligen delgiven beslutet när umgänge skulle 
ske, och vitet utdömdes inte, Umgänget skulle ske 16-18 
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februari. LR anmärkte, att det hade legat i moderns intres
se att ta reda på domslutet. I KR fastställdes beslutet 
om utdömande av vitet för sportlovet. (RR 5135-1979, ej 
pt. ) 

Utdömande av vitet sker för att visa att domstolens föreläg

ganden skall följas. Det läggs - i de flesta fall - på vård-

nadshavaren att se till att allmän domstols dom verkställs, i 

många fall mot barnens mycket bestämda vilja. I en dom i KR 

jämkades ändå ett utdömt vite eftersom barnen vägrat besöka 

fadern. Inte heller en senare överflyttning kunde verkställas. 

(RR 1031-1974 ej pt). Modern ansåg det upprörande att betala 

det utdömda vitet, eftersom hon - vilket styrkts från olika 

håll - gjort allt för att överbrygga motsättningarna mellan 

fadern och döttrarna. Tillräckliga skäl för att utdöma vitet 

tycks enligt min uppfattning inte ha förelegat, eftersom det 

inte visats att modern inte gjort allt som var möjligt för att 

få barnen att träffa fadern. Att umgänge inte kom till stånd 

berodde på barnens negativa inställning. Detta borde man tagit 

hänsyn till redan i LR. Barnen var 12 och 13 år gamla. Enligt 

praxis brukar man beakta en 12-årings vilja. 

Den sökande måste emellertid också använda sig av tillgäng

liga rättsmedel. Om sökanden t ex inte begär utdömande av vi

tet, har han inte utnyttjat vitesmedlet på det sätt som lagen 

har förutsatt, och andra åtgärder, t ex hämtning med polis, 

kan inte användas. (Se KRS 3492-1977) 

Medan ett vårdnadsärende var föremål för TR:s prövning, be

slöt KR dagen innan TR meddelade sitt interimistiska beslut om 

överföring av vårdnaden, a-tt ba rnet skulle överlämnas vid 

vite till den tidigare vårdnadshavaren, modern. KR måste ha 

varit medveten om att TR dagen efter skulle meddela sitt be

slut. (KRS 5021-1978) 

I och med att allmän domstol ändrar förutsättningarna för 

ett överlämnande - t ex beslutar om överföring av vårdnaden -

faller förutsättningarna för utdömande av vite, eftersom 

det inte längre finns någon prestation som skall fullgöras. I 

fall där vårdnadsfrågan är anhängiggjord kan det förekomma 

att KR t ex förklarar frågan vilande tills TR fattat sitt be

slut, och därefter undanröjer LR:s dom. (Se KRG 536-1980 ) 

Om beslut om vite skall kunna fattas måste också sökanden 

visa att den som skall prestera - d v s i dessa fall lämna 
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ut barnet - inte har gjort vad som rimligen ankommer på henne. 

(Jfr RR 1031-1 974) I K RS 5209-1 979 -ansågs det ut

rett att det inte var moderns agerande som förhindrade verk

ställigheten, utan att barnen (vid tiden för KR:s beslut 13 

och 14 år) på senare tid inte alls ville träffa fadern p g a 

hans uppträdande. I ett annat fall gick visserligen barnet 

till fadern, men stannade inte hos honom mer än en kort stund. 

LR ansåg sig inte kunna förordna om verkställighet. KR ändrade 

inte beslutet (KRS 5602-1979 ) 

Vad som är intressant är hur stor medverkan som krävs av den 

som skall lämna ut barnet. I det ovan refererade fallet har 

modern frivilligt lämnat ut barnet, som av någon orsak - det 

kanske har tråkigt hos fadern? - inte vill stanna kvar hos 

honom. Lagtexten talar inte om hur den umgängesberättigade 

skall få barnet att stanna kvar hos sig. Det bör rimligen 

vara så, att den som har umgängesrätten måste uppträda på 

ett sådant sätt att barnet anser det vara positivt att träffa 

denne. 

Ett problem är hur blotta förekomsten av ett vitesföreläggande 

kan inverka på barnet. Barn är självfallet, från det de är 

ganska små, medvetna om att det råder konflikter mellan för

äldrarna och omkring dem. Om föräldrarna inte noggrant för

klarar för barnet att det är de vuxna som grälar, kan barnet 

i en vårdnads- och verkställighetstvist lätt få uppfattningen, 

att föräldrarna kanske skulle bli ense om inte barnet fanns. 

Barnet uppfattar att tvisten inte bara handlar om utan beror 

på honom. Om sedan den förälder barnet bor hos också skall be

tala pengar, t ex om det är barnet själv som inte vill umgås 

med andra parten, blir barnets skuldkänslor ännu starkare. 

Man kanske inte har råd att göra något roligt i familjen, om 

vitet utdöms. Ett sådant fall visas i ett sakkunnigutlåtande 

i en verkställighetsfråga. 

LR förelade i beslut den 28 december 1978 IN vid vite 
av varje gång 300 kronor att överlämna sonen A vid i an
sökan upptagna fyra tillfällen. LR beslöt att beslutet 
skulle verkställas omedelbart. KR inhiberade beslutet i 
januari 1979. I dom den 18 maj 1979 fann KR att det i 
och för sig fanns tillräckliga skäl att vägra verkstäl
lighet av umgängesrätten och att fog inte förelegat för 
vitesföreläggandet. 

Faderns yrkande om umgängesrättens utövande gällde fyra 
tillfällen, av vilka de tre första fungerade, men inte 
det fjärde. 
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I målet hade KR med hänsyn till barnets bästa förordnat 
en psykolog att som sakkunnig avge utlåtande för att 
närmare utreda vad som var bäst för barnet. Denne skrev 
bl a: 

Innan jag träffade A (barnet) frågade jag modern om A 
över huvudtaget kände till vitesföreläggandet för henne. 
Hon bekräftade att han gör det och att han också i övrigt 
är väl insatt i vad som händer mellan föräldrarna. - Under 
den tid som vitesföreläggande för IN var aktuellt, säger 
A att han gick till sin pappa bara för att mamma skulle 
slippa betala böter. A tycker att det är jobbigt att allt 
är så noga beätkmt, den detaljerade utformningen av um
gängesrätten i domen verkar vara pressande för honom. 

Vitesföreläggandet har sedan blivit en ytterligare press 
på honom och har gjort honom mycket besviken på pappan. 
A är inte negativ till att träffa sin pappa, han "vill 
gå dit då och då bara det inte var sånt tjat om det". 
Mycket av vad han säger visar att han känner sig maktlös 
och osäker i sin nuvarande situation. Min uppfattning är 
att verkställighet genom vitesföreläggande för modern kan 
medföra risk för skada på A:s själsliga hälsa. Det finns 
flera skäl till det. A behöver goda relationer til båda 
sina föräldrar för att utvecklas harmoniskt. En god rela
tion grundar sig på ömsesidig tillit, förståelse och res
pekt. Om man ger pappan möjligheter att tvinga A till sig, 
^yc^er man samtidigt bort de grundläggande förutsättning
arna för att ett varmt och givande förhållande skall kunna 
utvecklas mellan far och son. En dålig relation till fadern 
kan utgöra en risk för skada på ett barns själsliga hälsa. 
Ett annat skäl är att vitesföreläggande i sig, upplevelse
mässigt innebär en objektifiering av A. Enkelt uttryckt, 
det är att sätta ett pris på A, att jämställa honom med 
en sak som kan värderas i pengar. Det är skadligt för ett 
barn att känna sig betraktad som ett ting. 

KR skrev: Kammarrätten finner utrett att verkställighet 
av vad tingsrätten bestämt om umgängesrätten medför oro 
och stor psykisk press på A. I målet har visserligen inte 
framkommit att A, som fyllt 10 år i april 1979, är så mo
gen att hans egen vilja bör beaktas på sätt som anges i 
21 kap 4 § f öräldrabalken. Däremot framgår av psykolog
utlåtandet att verkställighet genom vitesföreläggande 
kan medföra risk för skada på A:s själsliga hälsa. Denna 
risk kan ej anses som ringa, eftersom stridigheterna mel
lan parterna har pågått så länge utan att förhållandet 
mellan dem varaktigt förbättrats. Det finns därför i och 
för sig tillräckliga skäl att vägra verkställighet av 
umgängesrätten och fog har då inte förelegat för vites
föreläggande. (RR 2793-1979 ej pt). 

Det förekommer inte ofta att just förekomsten av vitesföre

läggandets inverkan på barnet behandlas i ett sakkunnigutlå

tande. Detta exempel visar hur barn kan påverkas av faktorer 

som man tror inte skall kunna direkt beröra barnet. 

I ett annat rättsfall hade modern påstått att barnen, 8 och 5 

år gamla, inte ville åka till fadern, och att flickan p g a 
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allergi åsamkades direkta fysiska besvär vid besöken hos fa

dern. Vitesföreläggande hade lämnats. 

LR anförde i domskälen: 

För att umgängesrätt enligt allmän domstols dom skall 
kunna komma till stånd krävs att vårdnadshavaren icke 
blott förklarar sig inte vilja hindra den andra parten 
att utöva sin rätt utan även att vårdnadshavaren* aktivt 
och på ett positivt sätt verkar för umgänget samt att 
det kan ske under gynnsamma former. Det är i allmänhet 
till barns bästa att det får träffa båda sina föräldrar 
även sedan föräldrarna skilts och lever på skilda håll. 
För föräldrarna innebär detta en skyldighet att för bar
nets skull komma överens om hur barnet på bästa och prak
tiskt lämpligaste sätt skall få möjlighet att umgås med 
den umgängesberättigade föräldern. Undandrar den vård-
nadsberättigade föräldern utan giltigt skäl den andra 
föräldern hans umgängesrätt äger länsrätten förordna om 
verkställighet på sätt som sägs i 21 kap föräldrabalken. 
(KRS 4815-1980) 

Hämtning 

I en skrivelse till socialdepartementet framhöll socialstyrelsen 

redan 1954 att handräckning enligt 191 § U L för överlämnande 

av barn inte borde få ske utan att det förelåg utlåtande från 

läkare om de följder som flyttningen skulle kunna få för bar

nets psykiska halsa. Ett beslut om handräckning borde inte få 

verkställas förrän det vunnit laga kraft. Först om barnnavårds-

nämnds försök att få barnet frivilligt utlämnat misslyckades, 

borde överexekutor lämna utmätningsman i uppdrag att lämna 

handräckning. Denna borde om möjligt äga rum i närvaro av 
4 fi ) 

läkare och representant för barnavårdsnämnden. 

Skrivelsen föranledde Kungl Maj:t att meddela vissa före

skrifter angående förfarandet vid överlämnande av barn. 

(15 april 1955) Föreskrifterna fördes in i kungörelse 1964 

med vissa bestämmelser om överexekutors verksamhet och hand

läggning hos utmätningsman. (27 nov 1964) 

Som tidigare nämnts hade lagberedningen i uppdrag att göra en 

översyn av UL. Vid förberedelsen för denna gjordes en rund

fråga, och av svaren framkom att flertalet myndigheter ansåg, 

att 191 § UL inte var utformad med tanke på överflyttning av 

barn, och att det var lämpligt att man fick särskilda regler 

om förfarandet .47 ) 

Av lagberedningens promemoria framgick, att verkställighet 

som rör barn inte skulle sökas hos kronofogden/utmätningsmannen 

46) SOU 1966:38 s 20 ff) 
47) SOU 1966:38 s 20 ff 
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Det borde inte finnas någon sammanblandning av förmögenhets

rättslig exekution och verkställighet som gällde åtgärder med 

barn. Det borde ankomma på länsstyrelsen att besluta i hit

hörande fall. Man skulle kunna använda vite eller hämtning som 

tvångsmedel. Hämtning borde ske med hjälp av polis som kunde 

förutsättas ha insikt i sociala frågor. Läkare och represen

tant för barnavårdsnämnden borde medverka. Om hinder mötte 

mot förrättningen, skulle den avbrytas och direktiv inhämtas 

från länsstyrelsen. 

Enligt promemorian skulle alltså de exekutiva organens be

fattning med verkställighet som rör barn upphöra. Reglerna om 

verkställighet borde också formellt skiljas från reglerna om 
49) 

vanlig exekution. 

Remissinstanserna instämde i ståndpunkten att hämtning inte 

kunde undvaras som tvångsmedel, och tillstyrkte i allmänhet 

förslaget att hämtning skulle ske genom polisens försorg. Nå

gon remissinstans ansåg att många uppfattade hämtning genom 

polisens försorg som kränkande och att även små barn reagerade 

med särskild styrka mot tvångsåtgärder från polisen. 

Andra remissinstanser förordade att barnavårdsmyndigheterna 

skulle vara förrättningsmän och att polisen endast skulle 

vara närvarande och ingripa om det fordrades. Ett krav från 

några remissinstanser var att funktionsfördelningen skulle 

vara klar mellan de myndigheter som skulle delta i förrätt-
50) 

ningen. 

Verkställighet, särskilt när det gäller hämtning, rör en per

son som inte är part i målet, nämligen barnet. Omhändertagande 

av barnet utgör en form för utövning av de befogenheter som 

anförtrotts vårdnadshavaren. Det är alltså huvudsakligen denne 

som har behov av myndighetens bistånd, inte enbart en utan i 

vissa fall flera gånger. Från några remissinstanser uttalades 

också stor tveksamhet mot att hämtning skulle kunna användas 

när det gällde utövande av umgängesrätten. 

I den allmänna motiveringen till förslaget om hämtning an

fördes : 

När verkställigheten ej gäller allenast umgängesrätten utan 
barnets överlämnande till vårdnadshavaren, kan man svårligen 
tänka sig att avvara möjligheten till hämtning. Valet av 
tvångsmedel måste rättas efter omständigheterna i det sär-

48)a.a. sid 27 
49)a.a. sid 28 
5C)a.a. sid 35 
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skilda fallet. Beslut om hämtning har den fördelen att det säk
rare leder till resultat utan dröjsmål. Som förut antytts bör 
man såvitt möjligt undvika, att barnet hålls i ett spännings
tillstånd. 

Då det gäller hämtning för umgängesrätten påpekades att man 

borde vara återhållsam med sådan, men inte avhända sig möj

ligheten, som kunde vara en påtryckning på vårdnadshavaren. 

Det erinerades om att obstruktion frin vårdnadshavarens sida 

kunde föranleda att vårdnaden överflyttades till annan. 

Beredningen påpekade med anledning av förslagen att hämt

ning skulle verkställas av polis, att denne hade erfarenhet 

av liknande förrättningar och disponerade helt andra resurser 

för ändamålet än t ex kronofogdemyndigheten. Polisen borde 

emellertid alltid anlita läkare vid förrättningen.^"^ 

Av specialmotiveringen till 3 § framgick i betänkandet, att 

det skulle ankomma på polismyndighet att kalla representant 

för barnavårdsnämnd och läkare. Hämtning skulle ske på ett så 

skonsamt sätt som möjligt, och i regel skulle polisen först 

ta kontakt med den som hade hand om barnet och med sökanden. 

Om det uppkom hinder för hämtningen t ex p g a barnets sjuk

dom eller annat hinder som inte bara var tillfälligt, skulle 
52) 

polisen meddela länsstyrelsen detta. 

Departementschefen uttalade i propositionen att det i vissa 

fall redan rådde en sådan situation att det var meningslöst 

att pröva med andra åtgärder än hämtning. Också när det gäll

de utövande av umgängesrätten kunde hämtning medverka till 

att vårdnadshavaren i fortsättningen kunde förmås respektera 

domstolens beslut. Departementschefen underströk vikten av 

att läkare och representant för barnavården var närvarande 

vid hämtningen, eftersom då vissa garantier kunde vinnas för 

att förrättningen skulle genomföras på för barnet skonsammast 

möjliga sätt. Möjligheten att ingripa med fysiskt tvång var 

oundgängligt nödvändig i ett verkställighetsförfarande och 

ledningen för genomförandet måste därför ligga hos polisen 
53 ) 

som har befogenhet att ingripa med maktmedel. 

I specialmotiveringen till 3§ påpekade departementschefen 

att det var önskvärt att hämtning inte skulle komma till 

stånd annat än när det var nödvändigt. Tidpunkten för för

rättningen skulle inte bestämmas av länsstyrelsen utan av 

polisen. 54) 

5,1 ) a.a. sid 47 
52 ) a.a. sid 60 

53 ) Prop 1967:138 sid 44 f 
54 ) a.a. sid 56 



279 

De nya bestämmelserna i 21 kap FB antogs av riksdagen den 

8 december 1967. Samtidigt utfärdades en kungörelse med bl a 

förfaranderegler rörande hämtning. (KK 8 december 1967 med 

föreskrifter om tillämpningen av 21 kap föräldrabalken.) 

Av 23 § i kungörelsen framgår, att hämtningen skall ske så 

att àtcârr'en inte väcker onödig uppmärksamhet eller bereder 

dem som berörs större olägenhet än nödvändigt. Polisen skall 

vara civilklädd och inte använda en bil som är särskilt ut

märkt som polisbil. 

Det framgår av rättsfall, att även om polisen försöker gå 

tillväga med största möjliga diskretion, föräldrarna ser till 

att en beslutad hämtning kan bli mycket dramatisk, då den 

som har hand om barnet ser till att grannar, goda vänner, 

släktingar och press tillkallas. Se t ex LRO 33.02-14-77, 

JO 1543-1977 

Förfarandet hos polisen 

Innan ett beslut om hämtning fattas, har länsrätten konsta

terat att polisens medverkan vid utförande av tvångsåtgärden 

är befogad. Polisen skall alltså inte själv pröva förutsätt

ningar för tvångs åtgärd, men däremot kan hinder uppkomma i 

samband med själva förrättningen. Polisen skall, om inte syn

nerliga skäl föranleder annat, meddela den som har hand om 

barnet vid vilken tidpunkt hämtningen skall ske. "Synnerliga 

skäl" kan vara att barnets vårdare med stor sannolikhet kan 

befaras hindra eller försvåra hämtningen, t ex genom att resa 

bort med barnet eller gömma det, eller försvåra hämtningen 

genom att mobilisera grannar, släktingar eller andra för att 

hindra hämtningen. 

När det gäller hinder för verkställigheten, t ex om barnet 

inte själv vill, är det i regel länsrätten som skall avgöra 

om det kan anses utgöra ett hinder. Om barnet motsätter sig 

ett överlämnande under själva verkställigheten skall man av

bryta den och underrätta länsrätten om vad som har hänt. 

Har LR uttryckligen i verkställighetsbeslutet sagt att be

slutet skall verkställas oavsett barnets vilja skall hämt

ningen fullföljas. 

Av 18 § i kungörelsen framgår att länsrätten skall under

rätta polisen om det inkommer besvär eller om beslut om inhi

bition efter beslut om hämtning söm skäll vérkställas omedel
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bart. Hämtning skall inte äga rum innan frågan om inhibition 

prövats i besvärsärendet. I ett hos JO anhängigjort ärende har 

denna fråga diskuterats A Se JO 1974 s 2 68.) 

Hinder för hämtning 

Enligt den äldre lagstiftningen (UL) skulle det vara förflytt

ningen i och för sig, som skulle kunna medföra fara för barnets 

psykiska hälsa. I t ex NJA 1951 s 185 fattades beslut om hand

räckning trots det sakkunnigutlåtande som förelåg i målet. För

äldrarnas disposition över barnet var den starkare presumtionen 

och risken för barnets hälsa försumbar. 

Ett barns vilja i samband med själva handräckningsförfarandet 

kan vara ett hinder, vilket visas i RR 2512-1975 och KRS 4431-

1978. Även i dessa fall måste barnen ha uppnått viss ålder eller 

däremot svarande mognad för att deras vilja skall beaktas. 

Polisen har som tidigare nämnts möjlighet att då hinder för hand

räckning visats föreligga göra anmälan om detta till länsrätten. 

I rättsfallet KRG 3062-1979 har polisen gjort flera försök att 

verkställa de fattade besluten. I det refererade fallet hade 

verkställighet inte varit möjlig att genomföra annat än med våld. 

I den tidigare nämnda kungörelsen framgår av 22 § att om hinder 

föreligger som avses i 21 kap 8 § andra stycket föräldrabalken 

och det kan antas att hindret inte endast är av tillfällig natur, 

skall polisen underrätta länsrätten. I det refererade fallet hade 

polisen med stöd av bl a läkarintyget och de faktiska förhållan

dena bedömt det nödvändigt att inhibera verkställigheten. Av detta 

framgår, att ytterligare en beslutsfunktion träder i kraft i fråga 

om verkställighet ~ förutom de hinder som kan komma fram vid dom

stolarnas handläggning kan alltså också varaktiga hinder komma 

fram vid den praktiska hanteringen. I fallet RR 2683-1980 (inkl 

beslut i LRL ö 625~1980 och KRJ 3027-1980 om annat) lyckades en 

enskild polisman få föräldrarna att komma fram till vad som ver

kade vara den för barnet bästa lösningen. Vid förrättningen före

låg uppenbarligen hinder av den art som avses i ovan nämnda be

stämmelse i kungörelsen. 



281! 

Upptrappning av åtgärder 

Som dep chefen uttalade kan det i vissa fall vara gagnlöst 

att trappa upp de åtgärder som kan finnas för att verkställig

het skall kunna- komma till stånd. Det förekommer fall, där det 

anses gagnlöst med vitesförelägganden och där man alltså direkt 

beslutar om hämtning. Se t ex RR 582-1973 och KRJ 4293-1979, 

I intet av de refererade målen hade verkställighet tidigare 

varit aktuell. Någon upptrappning av åtgärder ägde alltså inte 

rum. Troligen ansåg LR att respektive vårdnadshavare inte på 

annat sätt kunde få sin rätt att vårda barnet tillgodosedd. 

Det finns emellertid också exempel på att man trappat upp åt

gärder, då ett vitesföreläggande inte åtlytts.(Se K 75 2:1, 

mål 738-1974.)Det faktum att polishandräckning skett innebär 

här i och för sig att vårdnadshavaren inte ens under viteshot 

kunde förmås medverka vid överlämnande av barnen. Man kan emel

lertid inte besluta om en upptrappning av åtgärder innan ett 

tidigare beslut vunnit laga kraft. (Se K 75 2:35, mål 9976-1972i 

Beslut om hämtning har i ett fall undanröjts i högsta instansr 

då man uppenbarligen ansett att vitesföreläggandet skulle prö

vas innan beslut om hämtning fattades. (Se RÂ 1979 Ab 311, RR 

2027-1979) 

Interimistiskt omh ände r t a gand e 

Ett interimistiskt omhändertagande av ett barn får ske om det 

föreligger fara för att barnet skall föras ur landet eller om 

ärendet av annan anledning är brådskande.För tillämpning 

av bestämmelsen förutsätts att det föreligger fara för att bar

net skall föras ut ur landet. Enligt andra stycket får polis

myndighet, om inte LR:s beslut kan avvaktas vidta en omedelbar 

åtgärd om det kan ske utan skada för barnet. (Se om detta RR 

996-1977) 

Dep chefen uttalade: 

Det är inte avsett att polismyndighets befogenhet enligt be
stämmelsen skall vara beroende av att verkställighetsärende 
är anhängigt hos länsstyrelsen. 56) 

Han påpekade vidare, att någon inskränkning i polisens befogen

heter att ingripa i anledning av brott inte var avsedd. 

55) 21 kap 9 § i dess lydelse före 1 juli 1983 
56) Prop 1967:138 s 62 f 
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Om polisen gör ett ingripande enligt bestämmelsen skall man 

genast anmäla detta till länsstyrelsen, som prövar om åtgärden 

skall bestå. I länsstyrelsens beslut skall klargöras vad man 

skall göra med barnet. 

I ett mål beslöt KR att barnet omedelbart skulle omhändertas 

enligt 21 kap 9 § 1 st FB i avvaktan på enl slutlig prövning 

av talan. (Se K 77 2:26, mål 5164-1977). Risken för att bar

net skulle föras ur landet var inte överhängande/ däremot 

skulle bestämmelserna i 21 kap 3 § FB varit mer tillämpliga. 

Där framgår att rätten om särskilda skäl föreligger får för

ordna att barnet tillfälligt skall omhändertas på lämpligt 

sätt för att underlätta barnets överflyttning. 

Bestämmelserna i 21 kap 3 § 2 st avser endast mycket kortvariga 

omhändertaganden som skall ske undantagsvis. Ändamålet med om

händertagandet är att skapa gynnsamma betingelser för överflytt

ningen. I regel sker en sådan placering bäst på en barnpsykiatrisk 

klink, om en sådan finns. För att genomföra ett sådant omhänder-
57) 

tagande kan det bli aktuellt med hämtning av barnet. 

Beredningen ansåg en placering på barnsjukhus lämpligast med 

tanke på svårigheterna att i ett enskilt hem skydda barnet från 

omgivningen, bl a med tanke på den publicitet som hämtningar 
to\ 

ibland för med sig. 1 

I det tidigare refererade rättsfallet RR 3560-1980 ej pt, beslöt 

LR om barnpsykiatrisk undersökning och förordnade bl a att bar

net skulle tas in på barnpsykiatrisk klinik i samband med över

flyttningen. (Se också KRS 2069-1976). 

Departementschefen påpekade, att det i dessa sammanhang inte var 

fråga om att göra undersökningar om verkställighet skulle ske 

eller ej'.. (Se också KRS 2953-1980 och JO 2374-1976) . 

57) Wallin: föräldrabalken s 434 
58) SoU 1966:38 s 61 
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Handläggning vid allmän domstol - interimistiska besltttt 

Domstol måste fatta ett formellt beslut i vårdnadsfrågor. Vårdnads

målen är indispositiva, d.v.s. föräldrarna kan inte träffa bindan

de avtal i vårdnadsfrågor, utan beslut måste fattas av rätten som 

har att göra en egen saklig prövning av vad som är lämpligast med 

hänsyn till barnets bästa. 

Vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och överenskommelse 

i vårdnadsfrågan har rätten att besluta i enlighet med överens

kommelsen, om denna inte är uppenbart stridande mot barnets bästa. 

Är det ett stämningsmål, där ena parten yrkar vårdnaden och mot

parten motsätter sig detta, måste domstolen ta ställning till 

dels vårdnadsfrågan under betänketiden - den interimistiska vård

naden - dels till hur utredningen om vad som är till barnets 

bästa skall ske. 

Den första fasen i ett mål vid allmän domstol är förberedelsen. 

Vid en sådan finns enligt rättegångsbalken (RB) inga formella 

möjligheter att infordra eller förebringa bevisning då det gäller 
59 ) « 

interimistiska beslut i vårdnadsfrågor.' 'Detta framgår av RB 35:8, 

där det står att bevis skall upptagas vid huvudförhandling (undan

tag kan göras vid sjukdom, utlandsvistelse e d.) Indirekt framgår 

det också av RB 52:10 där det står att vittnen om så fordras kan 

höras muntligen i hovrätten. Det händer därför att part över

klagar underrättens interimistiska beslut till HovR för att få 

höra vittnen i frågan. 

Enligt RB 42:20 st 1 p 2 kan man bryta ut en del av målet och av

göra den vid en särskild huvudförhandling, men stadgandet avser 

huvudsakligen rättegångsfrågor. TR har möjlighet att ha både 

skriftlig och muntlig förberedelse. Den muntliga ger större förut

sättningar för en materiell processledning. Det är under en munt

lig diskussion lättare att reda ut missförstånd och konstatera 

i vilka avseenden parterna är ense. Den utgör också en förutsätt

ning för att domaren skall kunna ge några incitament till att 

tvisten skall kunna avgöras genom förlikning, då domstolens beslut 

i här aktuella fall blir någon slags stadfästelse av förlikningen. 

Enligt RB 42:11 5 st p 1 och 3 skall rätten förelägga part person

lig inställelse till muntlig förberedelse om det är till fördel 

för förberedelsens genomförande. 

59)Efter 1 juli 1983 har rätten möjlighet att inhämta upplysningar 
från socialnämnden före förberedelsen (6 kap 20 § 2 st FB). Sådana 
samråd har informellt förekommit också tidigare. 
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Det kan underlätta handläggningen och medföra att denna går 
60) 

snabbare. 

Rätten kan enligt gällande ordning förordna om vårdnad och 

umgängesrätt för tiden intill dess laga-kraftågande dom före

ligger. Ett sådant förordnande sker i allmänhet i anslutning 

till första inställelsen vid domstolen. Underlag för beslutet 

är huvudsakligen parternas uppgifter. Rätten har (före lagänd

ringen 1 j uli 1983) mycket små möjligheter att redan vid för

beredelsen få några^andra uppgifter än de som parterna och-deras 
59) 

ombud lämnar. 7 

Förberedelsen sker med ensamdomare, men kan också ske med nämnd. 

Detta inträffar dock sällan. Ett beslut om vårdnad under be

tänketid eller ett interimistiskt beslut om vårdnad måste 

på de grunder som angetts ovan anses vara löst underbyggt. 

De enda uppgifter TR legalt kan få är från parterna och deras 

ombud. Det har hänt, att rätten vid förberedelsen inte ens 

fått kännedom om, att de barn målet rörde var omhändertagna 

för samhällsvård. (Se t ex Jakobsbergs TR T 90/77.) 

Vid några tingsrätter har förekommit, att man efter on förbe

redelse inhämtat ett tjänstemannayttrande från SN och satt ut 

en ny förberedelse. Det kan också hända, att en förälder kom

mer med ett vittne, t ex en kurator eller läkare, till för

beredelsen. I sådana fall talar man samtalsvis med "vittnet" 

under förberedelsen. Anser sig då den andra parten komma i 

underläge, begär denna att få förberedelsen uppskjuten och 

tar vid den fortsatta förberedelsen med sig ett eget "vittne". 

I ett mål rörande vårdnad och umgängesrätt lämnade social
förvaltningen ett utlåtande till mannens advokat, vilket 
visade att mannen skött sina uppgifter som ensamstående 
sexbarnsfar mycket bra. Det hade skett en "påtagligt po
sitiv ändring i familjebilden". En läkare vid det mental
sjukhus där modern vårdats lämnade ett intyg på att mo
derns tillfälliga depression inte påverkat hennes för
måga att ha vårdnaden om sina barn. Dessa intyg förebrag-
tes vid förberedelsen. Protokoll från denna visar att 
parterna enats i vårdnads- och umgängesfrågan under be
tänketiden. (Modern begärde en månad därefter ändring. 
Ytterligare tiçe förberedande förhandlingar förekommer i 
målet, varefter TR ändrar sitt tidigare interimistiska 
beslut.) (Ystads TR T 124/79, KRG 536-1980) 

Vid frågan om överförande av vårdnad från modern till 
fadern av barnet D, född 1977, vägrade modern underteckna 
en gemensam ansökan om detta. TR infordrade yttrande från 
SN rörande rent faktiska förhållanden och beslöt därefter 

60)Ekelöf: Rättegång V s 40 ff 



285 

överflytta vårdnaden interimistiskt. Modern medgav över
flyttningen men återkallade vid förberedelsen sitt med
givande och hävdade att mannen inte var barnets far. (Ef
ter rättsserologiska utredningar m m återtog modern sitt 
påstående i domstolen, och överflyttningen av vårdnaden 
beslöts.) Umeå TR T 518/79 

Det interimistiska beslutet om vårdnadsöverflyttningen ovan 

föregicks av en begäran från domstolen att vederbörande so

ciala centralnämnd skulle yttra sig om de faktiska förhållan

dena för att domstolen skulle kunna få underlag för sitt be

slut. Fadern hade genom sitt ombud begärt att rätten skulle 

förfara på detta sätt för att få underlag för det interimis

tiska beslutet. Enligt RB 42:9 skall förberedelsen vara muntlig. 

I fråga om underlag för interimistiska beslut har JO yttrat: 

I en skilsmässoprocess där barn finns med måste rätten 
interimistiskt bestämma vad som skall gälla om vårdnaden 
under den närmaste framtiden, om parterna inte är överens 
därom. Vid ett sådant ställningstagande, som sker i in
ledningsskedet av processen, har rätten ofta tillgång 
till ett mindre omfattande underlag för sitt beslut. I 
en så känslig fråga som vårdnaden kan det då vara nog 
så svårt att på detta underlag och utan tillgång till 
en av de sociala myndigheterna utförd vårdnadsutredning 
bilda sig en bestämd uppfattning om vem av föräldrarna 
som står närmast att interimistiskt få vårdnaden. Jag 
vill härmed naturligtvis inte mena att det alltid skulle 
vara en lättare uppgift för rätten att i ett senare sta
dium slutgiltigt avgöra frågan. Rätten har att före 
sitt ställningstagande noggrant väga samtliga framkomna 
omständigheter mot varandra. (JO 564-1980) 

Domstolarnas "lättvindiga" sätt att fatta interimistiska be

slut i vårdnadsfrågor har kritiserats i flera samhällsveten

skapliga utredningar. Ingen av undersökningarna nämner emeller

tid de bestämmelser som reglerar förfarandet och inte medger 

rätten möjlighet att infordra bevisning. 

I samband med remissförfarandet vid 1976 års ändringar av 

föräldrabalken ansåg föreningen "Familj och rätt" att man i 

lagtexten borde föra in en bestämmelse om att parterna vid 

yrkande om interimistisk vårdnad skulle ha rätt att förebringa 
u • • 62> bevisning. 

Utredning om barnens rätt föreslog i sitt betänkande, att 

istället för att avgöra vårdnadsfrågan med ett interimistiskt 

beslut, domstolen skulle avgöra var barnet skulle bo under 

betänketiden. Huvudregeln skulle vara, att det gemensamma 

61)Se Brofalk-Ottersten s 104 och Andersson-Svanberg s25 
fr2)Wetter s 10 f 



286 

föräldraansvaret skulle bestå tills rätten slutligen av

gjort frågan om föräldraansvar, 

Förordnandet borde också kunna få den utformningen, att det 

skulle kunna ankomma på en av föräldrarna att bestämma var 
64) 

barnet skulle bo. 

I prop, föreslogs, att domstolens bedömning skulle grunda sig 

på ett så fylligt material som möjligt. 

Samtidigt betonas, att tyngdpunkten beträffande målets av

görande inte skall förskjutas till målets förberedelse. "Sålun

da bör det inte komma i fråga att med avsteg från allmänna 

rättegångsregler tillåta bevisupptagning i form av vittnes

förhör och liknande under förberedelsen." 

Av propositionen framgår vidare, att socialnämnden skall avge 

ett yttrande, grundat på kontroll av olika myndighetsregister, 

samtal med parterna och om möjligt också barnet. Enligt depar

tementschefens uppfattning innebär detta inte, att nämnden 

också måste uttrycka en preliminär uppfattning i tvistefrågan. 

Tvärtom skulle det i allmänhet vara en fördel om nämnden på 

detta stadium begränsade sig till att genom upplysningar om 

sakförhållanden bredda underlaget för domstolens bedömning. 

Om nämnden finner en viss lösning av vårdnadsfrågan klart mind

re lämplig eller olämplig ur barnets synpunkt, bör nämnden i 

sådana situationer vara oförhindrad att ge uttryck för sin upp-
66) 

fattning till domstolen. 

Det är domstolen som avgör om yttrande skall inhämtas från 
• i * è7) socialnämnden. 

Trots att rättens interimistiska beslut är baserat på ett 

magert underlag, har det i de allra flesta fall en avgörande 

betydelse för vilken av föräldrarna som slutligen skall få 

vårdnaden om barnet. Det slutliga avgörandet grundar sig ofta 

på att barnet inte skall flyttas i onödan. Den s k status 
68) 

quo-principen har mycket stor genomslagskraft. 

Det föreligger en påfallande samstämmighet mellan de interi

mistiska och de slutliga besluten i vårdnadsfrågor. ̂ \ 

6,3) utredningens beteckning på vårdnadsbegreppet 
64) SOU 1979:63 s 107 
65) prop 1981/82:168 
66) a.a. s 55 
67)Efter den 1 j uli 1983 skall den gemensamma vårdnaden inom 

äktenskapet bestå även efter äktenskapsskillnad, om inte 
någon av parterna yrkar annorlunda. (FB 6:3, 2 st) 

68)Jacobsson, s 120 
69)a.a. s 122 



287 

I en undersökning av 5 9 vårdnadsärenden framkom att modern 

tillerkändes interimistisk vårdnad i 35 av fallen (39%), fa

dern i 20 av fallen (34%), medan särskild förmyndare förordna 

des i 2 fall (3,5%) och föräldrarna gemensamt hade vårdnaden 

i 2 fall (3,5%). Antalet mål där sedan domen stämde överens 

med det interimistiska beslutet var i TR 46 (78%) och i HovR 

37 av 48 dit förda mål (77%). I de fall domen inte överens

stämde med det interimistiska beslutet fick fadern vårdnaden 

(i TR) i tre fall och modern i nio, medan motsvarande för

delning i HovR blev tre för fadern och sju för modern. 

Brofalk-Ottersten har framhållit, att mödrar oftare än fäder 

ställer anspråk på den interimistiska vårdnaden. Det anses 

fortfarande självklart att modern ställer detta krav och ocks 

att hon bör få vårdnaden om barnet. En mor, som inte begär 

vårdnanden, kan av samhället, vänner och släktingar upplevas 

som en "dålig mor". Modern får oftast den interimistiska vård 

nåden. Även om man inte anser att "modern har ett naturligt 

företräde" är modern fortfarande traditionellt den som tar 

mest hand om barnen. Det finns alltså en social förväntan 

på henne i högre grad än på mannen att ta hand om barnet. 

Det finns alltså både realistiska sakförhållanden och konven

tionella uppfattningar som styr domsluten. 

Det interimistiska beslutet får oftast den största betydelsen 

för den slutliga utgången i vårdnadsfrågan genom att barnet 

rotat sig hos den förälder som det bott hos under tiden mel

lan det interimistiska beslutet och det slutliga avgörandet. 

Formellt kan det interimistiska beslutet ändras när som helst 

men beslutet är ändå av stor betydélse för den slutliga ut

gången i målet och borde därför vara väl underbyggt. Den part 

som fått den interimistiska vårdnaden anser troligen att vård 

nadsfrågan därmed är klar om barnet inte misskötts. I réalité 

ten är det ju akuta och inte objektivt prövade omständigheter 

som avgör den interimistiska vårdnaden. Ingen mer ingående 

bedömning av föräldrarna kan ligga till grund för det interi

mistiska vårdnadsbeslutet, så som lagstiftningen idag är ut

formad. 

7Ö)Adamson, Birgitta: Domstolens argument i tvistiga vård
nadsmål, stencil, Sthlms Universitet vt -79. 

71)Brofalk-Ottersten s 104 
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Det är helt klart att det interimistiska beslutet ger proces

sile Ila konsekvenser. Den förälder som inte har haft den in

terimistiska vårdnaden måste inte bara bevisa att han/hon 

är lämplig som förälder, utan måste också visa att han/hon 

är lämpligare än motparten, för att uppväga att barnet vistats 

hos den andra under viss tid. Att barnen hinner vänja sig vid 

att bo hos den ena föräldern, om en utredning drar ut på 

tiden, är ett faktum som man inte kan bortse ifrån. Det är 

lättare för vårdnadshavaren att bevisa sin lämplighet med 

tanke på att barnet vistats hos denne under utredningstiden 

än för den andra parten, som enbart kan peka på händelser i 

förfluten tid och inte har möjlighet till daglig kontakt med 

barnet. 

Det saknas f n helt godtagbara regler för hur en prövning in

för ett interimistiskt beslut går till. TR får t ex nöja sig 

med att ta hänsyn till vilken av parterna som bäst kan sköta 

den dagliga, praktiska vården av barnet. Presumtionen tycks 

vara, att man vid det slutliga beslutet inte ändrar vårdnaden 

om det inte är alldeles nödvändigt. 

I en undersökning av Surve-Råstrand har framkommit, att dom

stolen som "överordnat" organ av sakkunniga ses som en aukto

ritet, och att den sakkunnige efter utredningen inte gärna 

vill ifrågasätta detta organs redan preliminärt fastställda 
U 1 4- 72) beslut. 

Utan att vara drastisk vågar jag påstå, att vårdnads

frågan i praktiken tycks vara avgjord då det interimistiska 

beslutet meddelas. Konsekvensen av detta är, att vårdnadsut

redningen kommer att fungera som en efterkontroll eller en 

självuppfyllande profetia. Jag har svårt att frigöra mig 

från uppfattningen att vårdnadsutredarna inte känner till 

vilket bristande underlag rätten har att arbeta med, då 

frågan om den interimistiska vårdnaden avgörs. Om man hade 

kännedom om detta, skulle man kanske få mer förutsättnings

lösa utredningar. Även sakkunniga som avger sitt yttrande 

på grundval av en utredning, skulle kunna agera på ett annat 

sätt. 

72) Surve-Råstrand s 135 
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Inhibition 

I FL och FPL tas inte ställning till frågan om när ett beslut kan 

verkställas. Besvärsmyndighet kan förordna att ett överklagat be

slut "om det eljest ökulle lända till efterrättelse omedelbart, 

tills vidare icke skall gälla." (FPL 28 §, FL 13 §). Om ett be

slut kan verkställas oirtédelbart, kan alltså verkställigheten 
73) 

stoppas genom ett särskilt beslut om inhibition. 

En förvaltningsdomstol kan besluta om omedelbar verkställighet 

och därefter fatta beslut i sakfrågan, Beslut om omhändertagande 

för utredning ansågs förfallet när nämnden därefter fattade be

slut om omhändertagande. 

Omedelbar verkställighet skall ske till skydd för barnet. Nedan

stående beslut i LR är anmärkningsvärt: 

Ett spädbarn omhändertogs. Modern begärde inhibition hos 
länsrätten, som ansåg att verkställighet utan hinder av 
att beslutet vunnit laga kraft inte behövdes. Kammarrätten 
ändrade beslutet i LR. Modern var narkoman och ansågs inte 
kunna ta hand om barnet. (KRG 4796-1979) 

Om barnet hade hämtats av modern från spädbarnshemmet där det 

vistades hade ingenting kunnat göras för att skydda barnet innan 

länsrätten hade fattat beslut i underställningsärendet, om inte 

kammarrätten hade ändrat länsrättens inhibitionsbeslut. Enligt 

min uppfattning är detta fall ett exempel på hur barn kan bollas 

fram och tillbaka genom myndighetsbeslut som inte kan gagna bar

net. Skydd för barnet kan aktualiseras på ett flertal olika sätt. 

I RR 2467-1976 gjorde KR bedömningen att det kunde vara till skada 

för barnet att flytta från fosterhemmet till modern i avvaktan på 

att ärendet skulle avgöras i KR. I RR 3285-1978 gick det mer än 

tre månader mellan SN:s beslut om omedelbar verkställighet och 

länsrättens utslag att inte fastställa nämndens beslut. Barnen 
74) 

hade alltså varit omhändertagna och placerade under den tiden. 

73) Regnemalm s 95 
74) LVU 6 § medger socialnämnden att besluta om ett omedelbart om

händertagande. Sedan ärendet anhängiggjorts hos domstol, har 
även denna möjlighet att fatta ett sådant beslut. I praxis före
kommer det att LR sedan ärendet anhängiggjorts ändå kan över
låta åt nämnden att fatta beslutet, trots att LR tidigare inte 
fastställt ett sådant beslut i samma ärende. Förutsättningen 
är då att nya omständigheter tillkommit. 
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Av RB 50:8 framgår att inhibition skall ske i tvistemål. Svea 

Hovrätt har i ett mål rörande umgängesrätt inhiberat verkställig

heten, sedan fråga uppkommit om fadern gjort sig skyldig till 

incest med barnen (tre flickor). Anklagelserna grundades på deras 

egna uppgifter. (Förf:s erfarenhet). 

Överklagbara beslut . 

Som tidigare nämnts räknades i 80 § B vL upp de fall då part kunde an

föra förvaltningsbesvär mot nämndens beslut. 

Uppräkningen var fullständig och uteslöt möjligheterna till förvalt

ningsbesvär i andra fall än de uppräknade. I uppräkningen ingick inte 

att besvära sig över att 29 § BvL inte tillämpats, d.v.s. att nämn

den inte använt sig av möjligheten att omhänderta ett barn. 

Att anföra förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen är endast möj

ligt, då ett fattat beslut gått någon emot, d.v.s. då man fattat ett 

för parten negativt beslut. Lagstiftaren måste alltså ha menat, att 

ett omhändertagande för samhällsvård är negativt. Ett uteblivet så

dant beslut är alltså inte negativt, och därför inte heller möjligt 

att besvära sig emot. 

I dessa fall har man troligen tänkt på föräldrarnas rätt att vårda 

sina barn och ha dem i hemmet, och att utöva sin vårdnadsrätt, d.v.s. 

bestämma om barnets personliga förhållanden. För ett barn kan det 

däremot vara positivt att bli omhändertaget i en för barnet svår 

situation. Motsatsförhållanden kan råda mellan föräldrar och barn, 

och dessa kan själva önska ett omhändertagande. Enligt socialpoliti

ska utredningar och de bl a i socialutredningen uppsatta målen skall 

ett omhändertagande inte vara en sanktion utan en vårdmöjlighet för 

barnet. De uttalade målen står då i motsats till det faktum, att man 

inte kan besvära sig om vården uteblir. 

Om SN fann att förhållanden som beskrevs i 25 § BvL förelåg, men an

såg att förebyggande åtgärder jml 26 § BvL skulle vara tillräckliga, 

kunde den enskilda parten inte begära ett omhändertagande jml 31 § 

BvL. Av lagtexten framgick, att om någon som inte fyllt 18 år "utan 

att det fall som avses i 25 § föreligger" är i behov av vård, skulle 

omhändertagande ske enligt 31 §. Något sådant omhändertagande kunde 

av formella skäl inte ske, om 25 § B vL var tillämplig. Barnets möj

ligheter att själv ansöka om vård jml 31 § B vL och möjligheterna att 
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vårdas utom hemmet var beskurna, eftersom placering endast kunde 

ske med föräldrarnas samtycke.76^ 77^ Enligt min mening fanns det 

ingen uttalad rättighet att bli omhändertagen med stöd av 25 och 

29 §§ BvL. Lagen gav inte utrymme för sådana rättigheter, och till

synsmyndigheterna kunde inte ålägga SN att omhänderta någon. 

I den nuvarande lagstiftningen , SoL, LVU - är beträffande besvärs-

möjligheterna ingenting ändrat. För att 1 § LVU skall tillämpas 

krävs att omständigheterna är sådana att allvarlig fara för den 

unges hälsa eller utveckling kan sägas föreligga. Åtgärderna skall 

ha sin grund i ett vårdbéhov. Den restriktiva tolkningen av LVU 
74Y 

torde enligt Krantz uppfattning inte vara förenlig med den före

slagna lagstiftningens syfte att garantera de unga rätt till be

hövligt skydd och vård. 

Min uppfattning är att lagen i första hand skall tolkas efter vad 

som framgår av lagtexten - har man alltså inte gett föräldrar och 

barn möjlighet att anföra förvaltningsbesvär över att 1 § LVU inte 

tillämpas, torde det inte heller vara lagstiftarens avsikt att man 

på andra vägar skall kunna tvinga fram ett sådant beslut. Om nämn

den fattar felaktiga beslut är det tillsynsmyndighetens sak att 

vägleda nämnden i dess fortsatta arbete, men inte genom direktiv 

förmå nämnden att ändra sina beslut. 

75) Westerberg, Ole: Allmän förvaltningsrätt Sthlm 1975 s 93 

76) Enl SoL kan bistånd lämnas till både vuxna och barn (6 §). RR 
har avgjort ett mål rörande en 15-årig flicka, som på egen be
gäran men mot moderns vilja placerats i annat enskilt^hem,-och 
ansett att sådan placering endast kan ske mot moderns vilja om 
LVU är tillämplig. Det är inte möjligt att klaga på ett beslut 
att inte ansökan om vård enligt LVU, eftersom ett samtycke om 
vård egentligen skall medföra att LVU inte är tillämplig. Ve
terligen har någon prövning av detta ännu inte skett. 

77) Mot detta anser emellertid förbundsjuristen Gunnar Krantz att 
den rätt man hade jml 31 § BvL att bli omhändertagen också måste 
anses omfatta rättighet att bli omhändertagen jml §§ 25 a och 29 
BvL. Vid avslag på begäran därom - vilket enligt min uppfatt
ning inte är möjlig en sådan begäran måste avvisas om man inte 
kan visa att förhållanden jml 25 § BvL föreligger - kunde man 
visserligen inte genom förvaltningsbesvär få sin begäran prö
vad i högre instans. Man kunde dock vända sig till tillsynsmyn
digheterna, länsstyrelsen och JO. Krantz hävdade, att man kunde 
få en "jämförlig rättighet" även om det inte fanns någon "for
mell rättighet". (Krantz, Gunnar: Om enskild och särskilt un-
derårigs rätt och rättigheter i dagens socialvård och morgon
dagens socialtjänst, FvR T 5/1978. Se däremot Nelson, Alvar: 
En disputation, FvR T 1-2/83.) 
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Uppräkningen i 80 § BvL är numera ersatt av motsvarande bestämmelser 

i 73 § SoL, där det bl a framgår att besvär får anföras över beslut 

om bistånd jml 6 § SoL; och av 20 § L VU. Av den sistnämnda framgår, 

att besvär kan anföras bl a då nämnden beslutat om fortsatt vård med 

stöd av LVU. Det är möjligt att besvär kan anföras över ett beslut 

att vård jml LVU skall upphöra, men denna fråga är mig veterligen 

inte prövad. Socialutredningen anförde i sin redogörelse för gällande 

rätt ( i SOU 1977:40) att eftersom samhällsvård från berörda person

ers sida kunde vara en förmån, besvärsrätt förelåg också då samhälls-

vården efter nämndens beslut skulle upphöra. Bestämmelsen hade och 

har ingen motsvarighet då nämnden beslöt att inte omhänderta någon 

jml 29 § resp nu inte inge ansökan jml 1 och 2 §§ LVU.78^ 

Till en socialförvaltning kom flera anmälningar om befarat miss
förhållande i en invandrarfamilj, där fadern skulle fysiskt och 
psykiskt misshandla sin dotter, snart 14 år. Hon befann sig i en 
svår. situation mellan föräldrarnas kultur och den kultur hon 
mötte i skolan och i samhället i övrigt. Efter att fadern vid 
flera tillfällen hotat och slagit dottern tog hon sin tillflykt 
till olika svenska familjer och vägrade gå hem. Hon omhändertogs 
slutligen för utredning och placerades på en barnpsykiatrisk 
klinik för observation och undersökning. P g a hennes ambivalen
ta inställning till föräldrarna beslöt nämnden att hon inte 
skulle omhändertas utan att olika förebyggande åtgärder skulle 
sättas in i stället. Flickan hade genom sitt beteende klart ut
tryckt, att hon inte ville bo hos föräldrarna men däremot 
träffa dem ofta. Genom nämndens beslut var nu hennes möjlig
heter till detta obefintliga. (Förf:s erfarenhet). 

Flickan hade inte även om hon hade fyllt 15 år haft någon möjlighet 

att anföra besvär över beslutet. 

I vårdnads- och verkställighetsmål föreligger oftast en tvist mellan 

två föräldrar. Ett beslut eller en dom är till fördel för den ena 

och till nackdel för den andra parten. Någon problematik som mot

svarar den förvaltningsrättsliga enligt ovan föreligger inte i 

vårdnadsmålen. 

Besvärsordning. 

Besvär anförs hos LR. över LR:s beslut anförs besvär hos KR, som 

vanligen är sista instans. Endast i undantagsfall lämnar RR pröv

ningstillstånd (FPL 35 §). Sådant lämnas "om det är av vikt för 

ledning av rättstillämpningen att fragan prövas av regeringsrätten 

eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning,såsom 

att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammar

rätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt miss

tag." (FPL 36 §) 
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I vårdnadsmål anförs besvär över tingsrättens beslut hos hov

rätten. (RB 49:2). Möjlighet att få prövningstillstånd i HD 

framgår av RG 54:10. Grunderna är i princip de samma som vid 

prövningstillstånd i regeringsrätten« 

Rättskraft 

Ett beslut om omhändertagande jml BvL kunde verkställas omedel

bart, om ett särskilt beslut fattades om detta (22 § BvL). Efter

som beslutet var avsett att ändra på ett visst förhållande, skulle 

det också verkställas snarast. Beslutet vann laga kraft den dag 

föräldrar och den underårige, om han hade fyllt 15 år, skriftligt 

hade samtyckt till att åtgärden verkställdes. Om ärendet skulle 

underställas, vann länsrättens beslut laga kraft efter besvärsti

dens utgång, om det inte överklagats dessförinnan. 
81 ) 

Förvaltningsbeslut vinner i vissa fall inte negativ rättskraft. 

Detta gäller dock inte om den enskilda parten fått ett gynnande 

beslut. Det är viktigt att den enskilde kan lita på att ett sådant 

beslut står fast och vågar handla efter det. Om det däremot är ett 

för den enskilde negativt beslut, anses myndigheten ha möjlighet 

att ändra det i för den enskilda parten positiv riktning. Detta 

gäller även om det första beslutet överklagats och besvärsprövning 

pågår i högre instans. Detta innebär också att ett beslut att sam-

hällsvård inte skall upphöra inte är slutgiltigt, utan kan omprö

vas . 

Att förvaltningsbeslut inte vinner rättskraft på sådant sätt att 

ny talan inte går att föra, visas av följande exempel. 

Ett barn omhändertogs i maj 1978 p g a fara för barnets själs
liga hälsa. Modern samtyckte till omhändertagandet för utred
ning men inte till det slutliga omhändertagandet. Beslutet 

v underställdes länsrätten som fastställde det i juli månad 1978. 
I nov 1978 fastställde KR beslutet, och i ded 1978 beslöt RR 
att inte bevilja prövningstillstånd. 

79) Man kan ur processuell synpunkt hävda, att ett nämndens beslut 
om samhällsvård inte medför några rättsverkningar förrän an
t i n g e n  s a m t y c k e  l ä m n a t s  e l l e r  L R  f a t t a t  b e s l u t  i  ä r e n d e t ,  d v s  
"lämnat samtycke" i parternas ställe. 

80) Även enl LVU kan ett beslut verkställas omedelbart, om det an
ges i beslutet. Omhändertagande enl 6 § LVU skall verkställas 
omedelbart. RR har i ett mål rörande socialbidrag anfört att 
beslutet inte är verkställbart förrän det vunnit laga kraft. 
(RR 4375-1982). 

81) Ragnemalm s 125 
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Modern anmälde emellertid ärendet till länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet, då hon ansåg att hon var felbedömd* Läns
styrelsen fann i nov 1978 att det inte fanns skäl för någon 
åtgärd och modern anmälde ärendet till JO, som i april 1979 
beslöt att inte vidta någon åtgärd. I maj 1979 anmälde modern 
nämnden för myndighetsmissbruk till polisen. I juni 1979 med
delades att förundersökning om myndighetsmissbruk inte skulle 
inledas. 

I maj 1979 begärdes omprövning av omhändertagandet, vilket 
ansågs vara en begäran om upphörande av samhällsvården. I 
juni 1979 beslöt SN att samhällsvården skulle bestå, Modern 
återkom med samma begäran i okt 1979. Nämnden beslöt i nov 
1979 att samhällsvården skulle bestå. Beslutet överklagades 
till LR, som inte ändrade nämndens beslut. (RR 5455-1978 ej 
pt, JO 371-1979). 

Allmän domstols beslut i t ex vårdnadsfrågor vinner materiell rätts

kraft, då beslutet är avgörande för frågor om verkställighet enl 21 

kap föräldrabalken, vem LVU-beslut skall riktas mot, rätt att ta ut 

passhandlingar för barnet m m. Någon formell rättskraft - orubblig

het - föreligger inte, eftersom vårdnadsfrågan kan tas upp igen om 

förhållandena förändras. 

Avslagsbeslut är en typ av beslut som frånkänns rättskraft. Sökan

den kan återkomma med en ny framställning om samma sak och då få 

den bifallen. Myndigheten kan frångå sitt tidigare beslut antingen 

på grundval av att sökanden visar nytt material eller att sökanden 

har samma material men myndigheten har ändrat uppfattning i frågan. 

I det sistnämnda fallet förutsätts att myndigheten har möjlighet 

att ompröva ärendet ex officio. 

SAMMANFATTNING 

I detta avsnitt har kommenterats beslutsförfarandet hos socialnämnden, 
verkställighet och hinder för denna och i någon mån handläggning vid 
allmän domstol (vårdnadsmål). 

Rättssäkerhetsaspekterna för enskilda tillgodoses genom att de regler 
som finns i lagen efterföljs. All lagstiftning i dessa fall visar att 
barnet har mycket liten möjlighet att påverka beslutsfattandet. 

Barnet är i verkställighetsmålen det objekt som skall föras fram och 
tillbaka. Utgångspunkten är att allmän domstols dom skall verkställas. 
Hinder kan föreligga endast i de fall som anges i lagen: barnets 
vilja ( se avsnittet härom), väsentligt förändrade förhållanden 
efter allmän domstols dom, eller risk som ej är ringa för skada 
på barnets kroppsliga eller själsliga hälsa. 

Jag har också pekat på vilka tvångsåtgärder som kan vidtas i de fall 
verkställighet inte sker. Vitesföreläggande är numera möjligt att 
fatta i allmän domstol i samband med att denna fattar beslut i vård
nads- eller umgängsfrågan. 

82) Ragnemalm s 89 
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BARNETS VILJA 

I detta avsnitt diskuterar jag dels vid vilken ålder man tar hän

syn till barnets viljeyttring, på vilket sätt barnet kan visa sitt 

val och vilken hänsyn myndigheterna tar till detta, och dels kon

sekvenserna för barnet. 

Barnets ålder 

I ett flertal rättsfall har barnets vilja och betydelsen av denna 

diskuterats/ I förarbeten och doktrin tycks det råda enighet om, 

att små barns vilja inte behöver respekteras, men att barn med sti

gande ålder och mognad kan få större rätt att bestämma i frågor om 

personliga angelägenheter.1^ 

Barnavårdskommittén uttalade bl a om barnets viljeyttring: 

Vid bedömningen är att beakta - förutom barnets bestämda önskningar 
och reaktioner inför överflyttningen - bl a barnets tidigare upp
levelser, den utvecklingsfas vari barnet befinner sig, dess psyk
iska konstitution, dess känslobindningar i fosterhemmet samt dess 
eventuella bekantskap med och inställning till förälderarna eller 
annan, till vilken överflyttning avses skola ske. 

När det gäller barn som nått en ålder av ungefär 15 år eller en 
utveckling jämförlig med 15-åringens, får det - i anslutning till 
praxis i handräcknings- och tvistemål om överförande av foster
barn - anses klart att överflyttning icke må ske i strid med bar
nets bestämda vilja. Kommittén anser emellertid att avgörande vikt 
bör läggas vid barnets vilja redan då barnet nått 12-årsåldern 
eller motsvarande utveckling. Detta har icke ansetts böra komma 
till uttryck i det föreslagna stadgandet, enär en undantagslös 
regel inte kan uppställas.2) 

Ovanstående yttrande avsåg förflyttning av fosterbarn,^imen citera

des i betänkandet om verkställighet rörande barn, SoU 1966:38, 

Utsökningsrätt V. 

Man har eméllertid under många år diskuterat vilka åldersgränser 

som skulle medföra, att "betydelse skulle tillmätas den unges 

egen inställning." I propositionen till barnavårdslagen ansåg 

departementschefen att åldersgränsen skulle vara 15 år.^ 

I lagrådsremissen i samband med prop om ny barnavårdslag anförde 

föredragande statsrådet bl a, 'att 

" - avgörande vid bedömningen endast skall vara, huruvida flytt
ningen skulle lända barnet till allvarlig skada. Barnets egen in
ställning är givetvis betydelsefull men utgör endast en bland olika 
omständigheter som skall beaktas vid prövningen. Till det nu an
förda torde ytterligare böra fogas det påpekandet, att största om
sorg och försiktighet är på sin plats när det gäller att fastställa 
vad söm är ett barns verkliga viljeinriktning." Att tillvarata bar
nets bästa ansågs vara det ojämförligt viktigaste.4) 

1) Se t ex 6 kap 11 § FB i dess lydelse efter 1 juli 1983 
2) SoU 1956:61 
3) Prop 1960:10 s 248 
4) a a s 447 f 
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Då lagberedningen fick i uppdrag att reformera utsökningsbalken 

ingick bl a en översyn av bestämmelserna om verkställighet betr 

barn. I den redogörelsen som man där lämnade om gällande rätt 

framgick att i praxis hänsyn togs till barnets inställning, då 

Lst prövade om en överflyttning kunde medföra skada för barnet. 

Den promemoria om verkställighet betr barn som utarbetades inom 

lagberedningen i juni 1965 remissbehandlades. Vad gällde ålders

gränserna ansåg remissinstanserna i många fall, att 12 år skulle 

stadgas som åldersgräns i stället för de föreslagna 15. Andra re

missinstanser ansåg att åldersgränsen skulle vara 13 år, eller 

att det skulle anges i motiven att särskild hänsyn skulle tas till 

barns klart visade vilja också när barnet inte fyllt 15 år eller 

nått motsvarande mognad, och det ifrågasattes också om inte den 

grundsatsen skulle komma till uttryck i lagtexten. Också en tvångs-

förflyttning av en 13-14- åring kunde vara kränkande, även när risk 

för avsevärd skada inte kunde konstateras med säkerhet - t ex när 

barnet på eget initiativ rest till den av föräldrarna som inte hade 

vårdnaden och vägrade återvända till den andra. 

Vissa remissinstanser, bl a Sveriges Advokatsamfund, ansåg att någon 

åldersgräns inte skulle anges. Styrelsen för Advokatsamfundet an

förde: 

"Barn utvecklas oerhört olika. Ett brådmoget barn kan redan vid 
12-årsåldern ha en mycket bestämd uppfattning om hos vilken av 
föräldrarna det" vill vistas och om det vill stanna hos sina foster
föräldrar liksom i frågor om umgänge med icke vårdnadshavare, och 
skilsmässobarn blir ofta brådmogna. Det kan vidare finnas anled
ning att ta hänsyn till åsikterna hos ett barn som är nummer två 
eller nummer tre i en syskonkull, vid en tidigare ålder än när 
det gäller äldsta barnet. Det kan även finnas fall, då en 15-åring 
icke har den mognad att hänsyn bör tagas till barnets viljeytt
ring, och en fix åldersgräns är även på grund härav olämplig."5) 

I betänkandet uttalades huvudsakligen samma riktlinjer som barna

vårdskommittén uttalat när det gällde barns vilja och åldersgräns

erna . 

"Vid prövningen om en överflyttning av barn kan befaras medföra 
skada för barnet har i praxis hänsyn tagits också till barnets 
inställning. Det har antagits att verkställighet åtminstone i 
regel inte bör genomföras mot barnets vilja, om barnet har fyllt 
15 år eller nått motsvarande utveckling."6) 

5) SoU 1966:38 s 36 f 
6) Prop 1967:138 s 12 
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Lagberedningen ansåg att det otvivelaktigt var en riktig princip 

att när barnet hade nått en viss mognad, dess vilja skulle respek-

teras och att verkställighet inte skulle genomföras utan tvingan

de skäl om barnet motsatte sig åtgärden. Beredningen ansåg att 

15-årsgränsen var den lämpligaste och påpekade: 

"Enligt vad som har vitsordats från barnpsykiatriskt håll kan det 
för yngre barn medföra alltför stor belastning att nödgas välja 
vem det skall vistas hos. Man får vidare inte förbise/ att barnet 
ofta kan påverkas liksom att dess inställning kan växla snabbt. 
Även om en 15-årsgräns upptages i lagen, måste möjlighet finnas 
att göra undantag i ena eller andra riktningen. Det kan t ex 
finnas anledning att beakta en väl utvecklad 13-årings vilja om 
barnet bestämt motsätter sig att flytta och det éj är till skada 
för barnet att stanna där det är. - Att ett barns viljeinriktning 
liksom dess psykiska egenskaper i allmänhet har betydelse även vid 
prövningen av risken för eventuella skadeverkningar av verkställig
heten anser beredningen inte särskilt behöva anges i lagen."7) 

"Alltför stor betydelse kan dock inte tillmätas ett yngre barns 
vilja, särskilt om det finns anledning förmoda att barnet utsatts 
för påverkan och att dess inställning snart nog kan ändras."8) 

9) 
Dep chefen anslöt sig till lagberedningens förslag. 

I specialmotiveringen anges bl a: 
"Det bör understrykas att utrönandet av barnets verkliga vilja kan 
vara en svår uppgift, som kräver försiktighet och omdöme hos den 
som kan lösa den. Som beredningen framhållit kan barnet ha påver
kats och dess inställning växla snabbt."10) 

Under 1960-talet ansågs det alltså, att en 15-årings vilja skulle 

vara avgörande, att yngre barns viljeyttring skulle vägas in i en 

allmän bedömning och att man noga måste utröna barnets vilja, efter

som ett barn var lättpåverkat och snabbt ändrade sig. 

"Som framgår av förarbetena uppstår frågan huruvida barnet nått så
dan mognad att dess vilja bör beaktas, trots att det ej fyllt 15 år, 
främst beträffande barn i åldern 12-15 år. Omständigheter som vid 
en sådan prövning måste beaktas är i vad mån barnet utsatts för på
verkan från den hos vilken barnet vistas samt hur pass övertygat 
barnet är i sin önskan att ej bli överflyttat. Det är synnerligen 
angeläget att länsstyrelsen (numera länsrätten, förf:s anmärkning) 
alltid gör en noggrann utredning angående barnets egen inställning 
i sådana fall då det nått den ålder att fråga kan uppkomma att vägra 
verkställighet jämlikt 4 §."11) 

Socialstyrelsen påpekade att det här kunde bli fråga om barn inte 

yngre än 13 år. I något fall kundet ett brådmoget barn redan i 12-

årsåldern ha en mycket klar uppfattning om hos vilken av föräldrarna 
12) 

det ville vara. 

7) Prop 1967:138 s 19 
8) a a s 62 
9) a a s 47 
10) a a s 59 
11) Mattsson-Norström: Överflyttning av barn, s 43 
12) Socialstyrelsen: Råd och. anvisningar nr 208 
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Av förarbetena till 21 kap föräldrabalken i dess lydelse före den 

1 juli 1983 framgår, att en 15-åring eller ett barn som nått mot

svarande mognad har möjlighet att fatta egna beslut, medan yngre 

barns vilja skall vägas in i den allmänna bedömningen vid verk

ställighetsbeslut . I motiveringen till 4 § f ramgick, att även om 

barnet inte nått den mognad eller ålder som anges, barnets vilja 

inte var utan betydelse vid verkställighetsfrågans lösning. Vid 
13) 

prövning av om verkställighet kunde ske utan avsevärd fara 

för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa måste hänsyn bl a 

tas till barnets viljeinriktning. 

Den sänkning av åldersgränsen till 12 år som skedde pr 1 juli 1983 

kommenterades inte i propositionen mer än att det särskilt påpeka

des att barn borde kunna höras vid en muntlig förhandling om verk

ställighet om barnet inte tog skada av det. 

Inte förrän i förarbeten till socialtjänstlagen togs frågan om 

åldersgränser upp igen. I propositionen föreslogs, att en med 

50 § BvL motsvarande bestämmelse skulle införas (28 § SoL). 

"En viktig faktor vid bedömningen om det föreligger behov av att 
meddela ett förbud mot flyttning är barnets egen vilja. Har barnet 
fyllt 15 år bör dess vilja inte frångås utan vägande skäl. Men även 
yngre barns inställning bör beaktas. Barnets önskemål kan ha be
tydelse för bedömandet av risken för skada på barnet vid en flytt
ning," 14) 

Något nytt beträffande barnets vilja i sak tillfördes inte genom 

ovanstående specialmotivering, som gällde flyttning av fosterbarn 

och barns vilja i anslutning till förbud mot flyttningen. 

I en undersökning visades att domstolarna lägger ingen eller ringa 

vikt vid barns önskemål före 10-12-årsåldern, men att barnets åsikt 

därefter med stigande ålder tillmäts allt större betydelse vid dom-
16) 

stolens slutliga bedömning. Undersökningen avsåg åren 1976-1978. 

Utredningen om barnens rätt föreslog i sitt betänkande vissa änd

ringar beträffande barns rätt att påverka bl a vårdnadsfrågor. I 

remissvaren påpekade Malmö sociala centralnämnd, att det i vissa 

fall var fråga om mycket djupgående konflikter mellan föräldrarna, 

där barn långt ner i åldrarna av omständigheterna kan tvingas ta 

ställning för den ena föräldern. 

13) Lagutskottet förelsog ändring av uttrycket "avsevärd fara" 
till "risk som ej är ringa", vilket också blev lydelsen i 
lagtexten. LU 1 1967:60 s 30 

14) Prop 1979/80:1 del A s 541 
16) Adamsson, B: Data om tvistiga vårdnadsmål. Uppsats i tillämpade 

studier. Stockholm vt 197 9. 
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SN ansåg att domstolarna borde använda sig av en mer flexibel 

åldersgräns, beroende på vilket beslutsunderlag som fanns. 
io y 

Läkarsällskapet hade en liknande uppfattning. 

Utredningen om barnens rätt tog i sitt betänkande upp att be

stämmelserna i 21 kap FB fortfarande bär prägel av ett exekutions

tänkande/ både i vad avser språkbruk och sakligt innehåll. Utred

ningen ansåg, att barnens intressen skulle beaktas före föräldrar-
19 y 

nas. Utredningen anförde också: 

"Har barnet en bestämd åsikt i frågan (om verkställighet, förf:s 
anm) bör alltid stor hänsyn tas till denna vid den helhetsbedöm
ning som rätten -har att företa om vad som är förenligt med barnets 
bästa i sammanhanget. Motsätter sig barn som fyllt 15 år eller 
uppnått motsvarande ålder överlämnandet bör liksom enligt nuvar
ande ordning (21 kap 4 §) överlämnande i princip aldrig få ske. 
Vi vill även i detta sammanhang betona att barnet aldrig bör pres
sas till en åsikt när det gäller frågor av så känslig art som den 
förevarande."20) 

Åldersgränsen diskuterades också av socialkonsulenterna i en enkät 

om vårdnadsutredningar. Någon ansåg, att samtal borde ske även med 

små barn, där 5~6-årsåldern var ett riktmärke, medan andra ansåg 

att först när barnet var i 12-15-årsåldern direkta frågor kunde 

ställas till barnet. Barn i 11-12-årsåldern borde utan hjälp kun

na tala om sin åsikt, och med hjälp borde barn betydligt tidigare 

kunna ta ställning i frågan, som kan vara livsavgörande. Om barnet 

uppnått skolåldern skulle man kunna tala med det i enrum. 

"Det beror inte bära på barnets ålder och mognad, inklusive dess 
förutsättningar att klara av den absurda situationen att behöva 
välja den ena av föräldrarna och utesluta den andra. Avgörande 
är också hur spänd stämningen är, hur föräldrarna kan tänkas rea
gera inför ett uttalande från barnets sida m m - ett klart ställ
ningstagande från ett barns sida bör enligt min mening väga mycket 
tungt även om barnet inte skulle vara mer än 8-10 år." 21) 

Av det som ovan redovistas framgår att det i förarbeten och lag

stiftning anses att gränsen för barnets beslutanderätt och vilje

yttring - i den mån hänsyn skall tas till den - går vid 15 år, 

medan det föreligger andra uppfattningar om vid vilken ålder barn 

kan höras och deras synpunkter kan få göra sig gällande. 

17) Prop 1981/82:168 Bilagedel s 215 
18) a a s 227 
19) SoU 1979:63 s 117 f 
20) aas 175 
21) Socialstyrelsen redovisar: mamma, pappa eller båda? 1979:8 
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Ett påstående som ofta kommer fram vid diskussioner och i litte

raturen är att mindre barn är påverkbara, lätt kan övertygas och 

mutas, och att de snabbt ändrar uppfattning« Sådana överväganden 

har gjorts t ex I HD T 334/81 (ej pt) , där TR påpekade att 

"pojkarna är i den ålder att visst avseende måste fästas vid vad 
de uttalat. A andra sidan kan inte uteslutas att uttalandet till
kommit efter påverkan av fadern." 
1 SH T 847/80 uttalade pojken en mening inför utredaren, en annan 

då fadern var med, och motiverade sedan detta med att han var rädd 

för att fadern skulle bli arg. En sakkunnig, psykolog, uttalade i 

ett annat rättsfall att "Hon har gjort sitt val och är för närva

rande inte påverkbar."Detta gällde en 12-årig flicka. (SH T 153/81) 

I vårdnadsmål (och frågan om umgängesrätt) finns ingen direkt ut

talad praxis utöver den att man vanligen brukar ta hänsyn till vad 

barn i 12-årsåldern anser. I NJA 1981 s 753 har men emellertid inte 

tagit hänsyn till vad en snart 13-årig flicka anser, och noterar 

att "Hennes inställning härvidlag synes i väsentlig mån ha sin 

grund i påverkan från moderns sida." 

I ett annat mål har man emellertid tagit hänsyn till en 8-årings 

klart uttalade rädsla för modern och vilja att bo hos fadern, med 

största sannolikhet därför att pojkens uppfattning sammanfallet 

med de sakkunnigas, som stöder hans uppfattning. (NJA 1981 s 1225) 

Att en tolvårig pojke vill vara hos sin far och anger detta, anses 

av HovR vara en "beaktansvärd omständighet." Mot detta talade 

emellertid ett sakkunnigutlåtande, som betonade att pojken skulle 

fara psykiskt illa hos fadern, eftersom han dittills fungerat bra 

hos modern. Hans umgänge med fadern borde fortsätta som dittills. 

(HD T 308/77 ej pt). En vårdnadsutredare finner i sin utredning 

att en 11,5 år gammal pojke påverkats av faderns negativa inställ

ning till modern. TR ansåg att pojken inte nått den mognad och 

ålder då hans uppfattning skulle tillmätas avgörande betydelse i 

vårdnadsfrågan. (HD T 266/81 ej pt). En 10-årig pojkes önskemål 

kan enligt TR "ej lämnas obeaktat." I HovR:s dom berörs inte 

frågan om barnets uppfattning (HD T 28/82 ej pt). En 15-årig flickas 

motstånd mot umgängesrätt medförde att domen ändrades (SH T 506/78) 

En 17-årig pojkes vilja åberopades i en vårdnadsutredning, där hans 

uppfattning helt godtogs. (SH T 501/79) En pojke uttalade i samband 

med överföring av vårdnaden att han redan tidigare velat komma till 

fadern, men "när man var nie år vågade man inte säga så mycket för 

då tyckte jag synd om mamma." (Jakobsbergs TR T 378/78) 
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B a rnavård små1 

I ärenden rörande omhändertagande för (och i vissa fall upphörande 

av) samhällsvård har enligt BvL endast gällt 15-årsgränsen för sam

tycke. Som tidigare nämnts var det endast i fall vid förbud mot 

flyttning av fosterbarn man skulle ta hänsyn till barnets vilja. 

Det finns självfallet viljeyttringar hos barn även i frågor om 

omhändertagande, t ex när barnet själv önskar ett sådant eller en 

flyttning från föräldrarna eller till dem. Någon avgörande faktor 

är det emellertid inte om barnet vill - eller inte vill - att sam-

hällsvården skall upphöra. (Se t ex RR 1709-1979 ej pt). Det är 

förhållandena i hemmet och fostrarens lämplighet som skall bedömas 

i det fall som är aktuella här. Man har i vissa fall beaktat bar

nets bestämda vilja att inte flytta hem ( RA 1969 S 132., 19^0 S 

243). 

En 6-åring förklarade efter ett besök hos sina föräldrar att han 

ville stanna i sitt fosterhem. Samhällsvården upphörde. (Se RR 

3506-1980). En 15-årig flicka motsatte sig bestämt att flytta 

tillbaka till fadern, vilket bl a åberopades i KR:s domskäl (RR 

1190-1981 ej pt) och en annan 15-årig flicka lika bestämt att flytta 

tillbaka till modern från morfadern (KRSU 3256-1978). En 14,5-årig 

flicka begärde själv att få bli placerad på barnpsykiatrisk klinik 

(vilket hon också blev) (JO 775-1976) och en 13-årig flicka ut

talade starka önskemål om att få komma till ett fosterhem (JO 294-

1979). Barnens vilja beaktades i resp fall. Domstolarna tar som 

regel hänsyn till barns egna önskemål vid bedömningen av om sådana 

förhållanden föreligger som kan ligga till grund för omhändertagande, 

Av tidigare barnavårdslag framgick inte, att barnens egna önskemål 

skulle tillmätas vikt vid beslut om omhändertagande. Det hände emel

lertid, att även om barnet uppnått en relativt ringa ålder, barnets 

egen uttalade uppfattning kunde vägas in vid domstolens bedömning 

av målet. 

Vårdnadsmål 

En svår fråga är, vem och hur man avgör barnets mognad. I ett vård

nadsärende hävdade modern bestämt att sonen var mycket väl utveck

lad för sin ålder utom i ett enda fall: han förstod inte sitt eget 

bästa då det gällde kontakterna med fadern. (HD T 60/79) Det före

kommer inte ofta, att man i målet gör en bedömning av barnets mog

nad, Om inte 14-15-årsgränsen är uppnådd, ligger det närmast till 

hands att man i vårdnadsfrågor - där ingen åldersgräns för barnens 

egen uppfattning är angiven - ser på bestämmelserna som rör verk
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ställighet och använder dessa analogt. Det betyder i vårdnadsmålen 

att yngre barns eventuellt uttalade önskemål vägs in i den samlade 

bedömningen i beslutet. 

Verkställighetsmål 

I verkställighetsmålen fanns tidigare bestämmelsen om 15-årsgränsen 

(numera, sedan 1 juli 1982 12 år) eller däremot svarande mognad. 

En landsfiskal lyckades inte verkställa en handräckning betr en 

13-årig flicka. Fadern förklarade något senare, att "Ett 14-års 

barn vore i regel en ganska utvecklad individ med egen vilja 

och i viss mån eget omdöme." (NJA 1926 s 523) 

Två 10 år och sex månader gamla flickors uttalade motvilja mot att 

träffa fadern har inte ansetts utgöra hinder för verkställighet. 

(RR 2512-1975) En sjuårig pojkes vilja har inte ansetts kunna till

mätas betydelse i ett verkställighetsmål (KRS 4431-1978) I ett 

verkställighetsärende hade en 13-åring uttryckt att han inte ville 

hem till vårdshavaren, modern. KR överlät åt TR att i det anhänig-

gjorda målet rörande överförande av vårdnaden ta hänéyn till bar

nets vilja och beslöt att verkställighet skulle ske. (KRS 5021-1978) 

LR har i ett mål anfört, att man inte kunde ta hänsyn till barnets 

eventuella ovilja att flytta till fadern p g a barnets relativt 

ringa ålder, 10 år. (KRS 4216 och 4428-1979). Två barn, 10 och 8 

år, vägrade träffa fadern. LR ansåg att barnen inte nått sådan ålder 

att deras vilja kunde beaktas, och att det åvilade modern att få 

barnen att ändra sin inställning till fadern. (KRSU 841-1978) I mål 

K 77 2:26 ansågs barnet ha bibringats sin negativa inställning till 

fadern av modern. En 10 år och åtta månader gammal flicka vägrade 

hälsa på sin mor, som bodde på samma tomt. Hinder iför verkställig

het ansågs inte föreligga. (KRS 111-1980) 

En 12,5-årig pojke ansågs ha uttryckt sin egen vilja och nått sådan 

mognad att den måste beaktas. Hans yngre bror, 10 år, behövde då 

inte'heller träffa fadern, eftersom bröderna inte skulle behandlas 

olika. (KRJ 3401-1979) En 12-årig flicka ansågs så mogen, att hen

nes vilja att inte träffa fadern skulle beaktas. (KRS 3738-1980). 

LR ansåg i ett mål att en 12-åring inte var så mogen att hans vilja 

skulle beaktas. Efter ett misslyckat umgängesförsök uttalade KR, 

att med hänsyn till vad som blivit upplyst om hans utveckling och 

"hans konsekventa inställning till frågan om umgänge med modern" 

han nått sådan mognad att hans vilja skulle beaktas (KRJ 12 92-1979) 

I ett verkställighetsmål var barnen 16, 15 och 12 år. De äldre bar

nen kunde inte överlämnas tvångsvis. Det yngsta barnet behövde då 
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inte heller träffa den umgängesberättigade parten (LRE ö 511/79). 

Kammarrätten påpekade i sitt remissyttrande om barnens rätt, att 

det också med den ordning som rådde före 1 juli 1983 kunde bli 

tal om att man beaktade viljan hos ett barn som var yngre än 

11-12 år. Så var fallet t ex när rätten skulle bedöma om det före-
. . 2 2 )  

låt risk som inte var ringa för skada på barnets själsliga hälsa. 

Risk 

När ett barns vägran har tagit sig så bestämda uttryck att den ger 

fog för antagande att verkställighet inte kan ske utan att medföra 

risk som inte är ringa för barnets hälsa har KR lämnat ansökan om 

verkställighet utan bifall (KRJ 1292-1979) Motsatt utgång har det 

blivit i KRG (Se JO 1532-1977). 

I NJA 1964 C 36 har HD ansett det föreligga fara för allvarlig 

psykisk skada om barnet flyttades mot sin vilja. I ett rättsfall 

ansåg KR att det förelåg fara för omédelbar psykisk skada om um

gängesrätten i det fallet skulle verkställas med hjälp av tvångs

medel (KRG 4166-1977), 

I NJA 1961 C 587 ansågs att barnets bestämda vilja var av den art, 

att detta tillsammans med det faktum att hon skulle skiljas inte 

enbart från modern utan också från systern kunde medföra psykiska 

men. I det tidigare refererade målet RR 3Ö21-1975/JO 1256-1975 

fick bl a barnens mycket bestämda under lång tid uttalade motvilja 

mot att träffa fadern underkastas faderns rätt att träffa barnen. 

Efter 9 år beslöt TR att fadern inte längre skulle ha umgängesrätt 

med barnen. Att fadern med våld försökt tilltvinga sig umgänge 

med barnen ansågs uppenbarligen inte vara ett tillräckligt skäl 

för att 5 § 2 st skulle vara tillämpligt. RR 4854-1975 är ett mål 

där det är klart uttalat att barnets vilja vägts in i riskbedöm

ningen. Vid domslutet i KR var barnet 13 år. I målet KRSU 3424-1978 

hade barnen som skäl för sin vägran uppgett dels att modern - som 

var umgängesberattigad - slog dem, dels att hon inte ville ge dem 

deras papegoja tillbaka. Barnen ansåg att om modern ville träffa 

dem kunde hon i stället komma hem till dem. 

22) Prop 1981/82:168 bilagedel s 244 
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Barnets val 

Barnavårdskommittén uttalade 1960 - i frågan om flyttning av 

fosterbarn från fosterhemmet - att det var klart att en över

flyttning inte skulle ske i strid mot barnets bestämda vilja, 

och ansåg att avgörande vikt skulle läggas vid barnets vilja 

redan då barnet nått 12-årsgränsen eller motsvarande utveck-
23) 

lingsgrad. 

Frågan hur barnets vilja utreds togs upp i lagrådsremissen, där 

departementschefen påpekade: 

"Barnets egen inställning är givetvis 'betydelsefull, men utgör 
endast en bland olika omständigheter som skall beaktas vid pröv
ningen, Till det nu anförda torde ytterligare böra fogas det på
pekandet, att största omsorg och försiktighet är på sin plats, 
när det gäller att fastställa vad som är ett barns verkliga 
viljeinriktning."24) 

Barn utvecklas olika snabbt, och det kunde därför vara svårt att 
i lagen ange en viss bestämd ålder "vid vilken barnet kan antas 
ha nått sådan utveckling att dess inställning skall tillmätas 
avgörande betydelse, - - Jag vill också understrykà det ange
lägna i att största omsorg och försiktighet iakttas när det 
gäller att klarlägga barnets viljeinriktning."25) 

Svårigheten att fastslå vad som är barnets "verkliga" vilja, 

och hur utredningen sker diskuteras bl a i myndigheternas an

visning rörande utredningsförfarandet. 

"Då barn rimligen är starkt påverkade av sin omgivning kan det 
vara svårt att klarlägga vad som egentligen är barnets vilja. 
I förarbetena till lagen (avser införande av 21 kap FB, förf:s 
anmärkning) understryks att största omsorg och försiktighet bör 
iakttagas för att klarlägga barnets egen inställning. Det kan 
vara lämpligt att samtal med barnet leds av någon som har er
farenhet av barnDsykologiskt arbete, i synnerhet om det är under 
15 år." 

Det är viktigt att utröna barnets vilja även om det är under 

15 år, eftersom barnets inställning kan vara av betydelse för 
26) 

bedömningen av risken för skada på barnet om det flyttas. 

Av remissyttranden till betänkandet om barnens rätt framkom, att 

flera remissinstanser ansåg att hänsyn till barnets inställning 

skulle visas. 

"Problemet är att utröna vad barnet verkligen vill. Som tidigare 
sagts kan barn t ex lätt påverkas till en åsikt."27) 

Vid remissbehandlingen av förslaget om överflyttning av barn sa 

KR i Stockholm, att 

23) Prop 1960:10 
24) Prop 1960:10 s 435 
25) Prop 1967:138 s 46 ff 
26) Mattsson-Norström: Överflyttning av barn s 43 samt Social

styrelsens råd och anvisningar nr 208 
27) SoU 1979:63 s 126 
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"det naturligtvis inte är säkert att ett litet barn, även om'det 
skulle ha en mycket bestämd vilja i det aktuella fallet, alltid 
förstår sitt eget bästa."28) 

Det var helt klart uttalat i tidigare lagtext att en 15-åring 

inte fick flyttas tvångsvis, mot sin egen vilja. Barn som upp

nått motsvarande mognad skulle också få bestämma sin vistelse

ort. Vad gällde yngre barn uttalades, att deras viljeyttring 

skulle vägas in vid bedömningen om en verkställighet skulle med

föra risk som inte var ringa för barnets kroppsliga eller själs

liga hälsa. I anslutning till överflyttningen av verkställighets-

reglerna från UL till FB behandlades i lagutskottet en. motion om 

sänkning av åldersgränsen från 15 till 12 år. Första lagutskottet 

hänvisade till den tämligen fasta praxis som 15-årsgränsen ut

gjorde, men underströk att 

"det inte sällan torde finnas anledning att beakta en väl ut
vecklad 12-årings vilja, om barnet bestämt motsätter sig att 
flytta och det inte är till skada för barnet att stanna där det 
är. Det bör också framhållas att barnets viljeinriktning kan ha 
betydelse vid den prövning av risken för eventuella skadeverk
ningar genom verkställigheten, vilken alltid bör äga rum." 

"Att barnets åsikter oberoende av ålder alltid bör medräknas av 
myndigheterna vid bedömningen av fallet är självklart och behö
ver inte särskilt utsägas."29) 

Utskottet anslöt sig till propositionens förslag, dvs att 
15-årsgränsen skulle kvarstå. 

I sina kommentarer till 50 § BvL (som rör frågan om flyttning av 

fosterbarn) hade socialstyrelsen inte på något sätt berört frågan 

om vilken inverkan barnets vilja skulle ha. Det påpekades inte ens 

ätt barnets vilja kunde inverka på beslutet. 

I den enkät rörande vårdnadsfrågor som gjorts av socialstyrelsen 

framhöll socialkonsulenterna bl a, att hänsyn skulle tas till 

barns uttalade vilja: I de allra flesta fall känner barnet väl 

till omständigheterna och kan inte känslomässigt lämnas utanför. 

Kontakten med barnet bör ske så att barnet känner att man är an

gelägen om att få dess synpunkter för att få en så bra lösning som 

möjligt, men att ansvaret för beslutet vilar på de vuxna. Det är 

också fel att låta barnet avgöra sin framtid genom ett kanske obe

tänksamt önskemål till en utredare. 

28) Prop 1981/82:168 bilagedelen s 244 
29) LU 1 1967:60 s 27 ff 
30) Socialstyrelsens råd och anvisningar nr 6, 1979, s 71 ff 
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Ett val som innebär ett negativt ståndpunktstagande till den ena 

föräldern är ägnat att skada barnets egen jaguppfattning och de 

framtida relationerna. Barn är lätta att indoktrinera och det 

finns risk för att barnet låter sig pressas eller mutas. Barn 

blir lätt ett vapen gentemot den andra föräldern - det kan upp

stå skuldkomplex för att barnet "svikit" en förälder. 

Barnet förstår inte alltid sitt eget bästa utan väljer den för-
31)32) 

älder som ställer minst krav på barnet. 

Utredningen om barnens rätt tog i sitt betänkande upp hur en ut

redning i vårdnadsfrågan borde gå till, och påpekade/ att utreda

ren borde ta kontakt med barnen under utredningen och "söka ut

röna deras åsikt i sammanhanget." Beroende på barnets ålder och 

mognadsgrad kunde det vara värdefullt att begära hjälp av kon

taktperson eller barnpsykologisk expertis för att utröna barnets 

vilja. Det kunde också vara värdefullt för utredaren att se bar

net i hemmiljön tillsammans med föräldrarna. Utredningen ansåg 

att man borde tala med barnet så snart det var möjligt med hän

syn till barnets utvecklingsgrad, men betoande att barnet inte 

fick pressas att ha en åsikt i fråga om föräldraansvaret eller 
33) 

umgänget. 

Man behandlade i utredningen också frågan om hur barnets vilja på 

annat sätt än om barnet var part kunde tas in i processen och kom 

fram till att det kunde ske via utredningen. Utredaren kunde ha 

et.t sam tal med barnet kring den rådande situationen och lika 

mycket respektera att barnet inte ville ta ställning som att ta 

hänsyn till barnets eventuella önskemål i sammanhanget. Man över

vägde också om barnet personligen skulle kallas att höras inför 

domstolen, men fann detta vara en olämplig ordning med hänsyn 
34) 

till frågans mycket känsliga karaktär. Utredningen om barnets 

rätt ansåg, att stor hänsyn borde tas till barnets viljeyttring, 

men att det förelåg svårigheter att få fram och veta vad som är 

barnets verkliga vilja: 

"Barnet kan påverkas till att för stunden ha en viss viljeinrikt
ning som inte kan anses överensstämma med barnets verkliga behov 
och intresse. Andra ovidkommande hänsyn kan också tillfälligt på
verka barnets vilja. Vad barnet uttryckt som sin vilja kan där
för enligt vårt förmenande aldrig bli helt utslagsgivande vid 
bedömning av fråga om föräldraansvar eller umgängesrätt. Barnets 
vilja får i stället vägas in i helhetsbedömningen som en viktig 
faktor för vad som är förenligt med barnets bästa."35) 

31) se mot detta påstående SH T 173/82, där barnen viile 
bo hos modern som var mest konsekvent, medan de ansåg att fa
dern inte tog dem på allvar 

32) Socialstyrelsen redovisar 1979:8 s 38 ff 
33) SOU 1979:63 s 101 
34) aas 103 
35) aas 111 
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(Enligt min uppfattning har utredningen här uttalat en magistral 

sanning: Barnet vet inte sitt eget bästa, så låt oss enbart ta 

hänsyn till barnets vilja när den överensstämmer med vår upp

fattning om vad som är bäst för barnet. Det måste vara svårt för 

utomstående att avgöra vem av föräldrarna som bäst tillgodoser 

barnets emotionella behov, i synnerhet när barnet har uttalat 

eller visat något önskemål till förmån för den ena föräldern 

och placeras hos den andra. Om man vill ta hänsyn till barnets 

känslobindningar blir dessa mer positiva om barnet kommer till 

den förälder det vill vara hos än till den andra.) 

Remissbehandling 

Utredningens förslag remissbehandlades. Flera remissinstanser be

tonade, att utredningens rekommendationer betr hörande av barn 

kunde underlätta socialnämndernas fortsatta handläggning av sådana 

ärenden. Socialkonsulenten i Jämtlands län slog fast, att barn 

aldrig får tvingas ta ställning i föräldrarnas konflikt. 

"Barnets vilja bör tillmätas stor betydelse och skall vägas in i 
helhetsbedömningen som en viktig faktor. Utredaren bör träffa 
barnet både enskilt och tillsammans med föräldrarna. Samtalen 
bör ske i barnets hemmiljö och inte under några förhållanden skall 
barnet pressas att ta ötällning. Man måste i vilket fall vara för
siktig med att ange barnets synpunkter, annars kan det föreligga 
risk för att dessa senare används mot barnet. Man bör inte heller 
urskiljningslöst tala med barn i förskoleåldern. 
.Mognaden skall i första hand bedömas av utredaren och föräldrarna 
tillsammans, och därmed lämpligheten av samtal med barnet."36) 

SACO/SR ansåg, att om barn skulle höras (under de s k samarbets-

samtalen) åtminstone någon av samtalsledarna måste vara skolad 

att hjälpa barn i krissituationer. 

"Personer som är utbildade att bearbeta vuxenkonflikter har sällan 
kunskaper och erfarenheter av hur man kommunicerar med barn om 
deras svårigheter. 'Någon kurs om barn och barns behov1 täcker 
på intet sätt det kunskapsbehov som här är nödvändigt. Barn är 
handikappade i vuxensamtal inte minst genom sitt annorlunda, 
ofta symboliska sätt att berätta om och bearbeta sina tankar 
och känslor."37) 

Läkarsällskapet ansåg, att barnets utveckling och psykiska mognad 

var viktigare än åldersgränsen som tidpunkt för hörandet. Direkt 

utfrågning av barnet , där det tvingades ta ställning i föräldrar-
o o \ 

nas konflikt med skuldkänslor som följd borde inte förekomma. 

36) Prop 1981/82:168 bilagedel s 201 
37) aas 223 
38) aas 227 
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Barnpsykologisk expertis borde utröna barnets vilja. Barns vilja 

skulle respekteras om barnet var så moget och självständigt att 

det skulle kännas onaturligt att inte respektera den. Man skulle 

emellertid vara säker på att barnets val stod i överensstämmelse 

med barnets innersta önskan, och förhållandena i övrigt borde 
39 V göra valet försvarligt. 

Socialstyrelsen uttalade om sättet för att utröna barnets vilja 

att viss försiktighet skulle råda då barnet skulle höras. Det var 

viktigt att man lärde sig lyssna på barnet och att man kunde tolka 

barnets vilja utan att det behövde direkt uttala den. Eftersom 

barn inte tänkte långsiktigt, gick man gå långsamt fram i tolk

ningen. Rättssäkerheten krävde att man i möjligaste mån tog hän

syn till barnets vilja och önskemål, men att man inte skulle höra 

dem som om de skulle ta ställning i en tvist mellan föräldrarna. 

Barnet kunde komma i en svår lojalitetskonflikt. Hörandet av barn 

skulle ske av särskilt kunniga befattningshavare som skulle se 

till att lägga vikt vid viljeyttringar som inte var Verbala. 

Barn skulle anses ta ställning endast om det spontant och envist 

framställde och vidhöll sin uppfàttning.^^^ 

Barn borde höras i större utsträckning än vad som gällde i slutet 

på 1970-talet. Barn i skolåldern ansågs kunna klara av att tala 

om familjens problem. För barnen är det oerhört viktigt att vara 

med och bestämma, och att hänsyn tas till deras uppfattning.^°^1) 

Även om barn hörs, är det oerhört svårt för barnet att i en skils

mässosituation välja vem barnet vill bo hos. Vid 12-årsåldern borde 

ett barn ha kommit så långt i sin utveckling att det kunde ta 

ställning. Medverkan från yngre barn kunde vara besvärligare, efter

som ett val inte enbart innebär ett val av någon, utan också att 

man väljer bort någon. Barn tycker nästan alltid om båda föräldrarna 
41Ì och vill ha dem kvar. 

I propositionen rörande vårdnad och umgänge påpekades, att åtmins

tone äldre barn borde få tillfälle att i en eller annan form ut

trycka sin åsikt om hur vårdnaden eller umgänget borde ordnas. 

39) aas 238 
(I en provundersökning rörande domar och beslut i vårdnadsärenden 
har barnets vilja inte tagits upp som en variabel. SCB PM 1982:8) 

40) Socialstyrelsen sedovisar 1979:8 Mamma, Pappa eller båda? 
41) Socialstyrelsen, SOA-projektet: Barn och separationer 
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Det ansågs självklart, att barnet skulle höras under socialnämn

dens utredning om föräldrarna tvistar om barnet, och att det också 

för ett äldre barn kunde anses utgöra en allvarlig påfrestning att 

höras av domstol. Departementschefen ansåg/ att det undantagsvis 

måste finnas situationer där det tedde sig lämpligt och rimligt 

att barnet hördes inför domstol t ex när barnet begärde det. För

utsättningarna var att det måste vara uppenbart att barnet inte 

försattes i en svår eller ohållbar situation genom att höras och 

dêt var självklart att det inte kunde komma i fråga att barnet 

hördes mot sin vilja. Domstolen skulle ta ställning till hörandet 

i varje enskilt fall och avgöra om det var uppenbart att barnet 

inte kunde ta skada av att höras. Domstolen skulle bilda sig en 

uppfattning på grundval av vad föräldrarna och vårdnadsutredarna 

hade för uppfattning i frågan. Avsikten var inte att barnet regel

mässigt skulle delta i rättegången. Det normala borde liksom hit

tills vara att barnet hördes enbart av utredaren. Om barnet skulle 

höras inför domstol var det av största vikt hur förhöret skulle 
42) 

genomföras. Barnet fick inte utsättas för press och inte under 

några omständigheter ta direkt ställning mellan föräldrar och an

dra i ett vårdnadsmål. Något förhör i egentlig mening skulle det 

inte bli frågan om. Domstolen skulle verka för att barnet hördes 
43 V i en så långt möjligt avspänd atmosfär. 

Lagrådet underströk, att domstolen borde tillämpa regeln om barns 

hörande i domstolen med stor återhållsamhet. Inte ens då det före

låg en uppgift från en förälder eller dennes ombud att barnet 

själv ville uttala sin mening vid en huvudförhandling i målet bor

de utan vidare föranleda att barnet hördes. Värdet av barnets per

sonliga närvaro var sällan så stort att det motiverade att barnet 

försattes i en konfliktsituation under sådana "förhållandevis dra

matiska former". Lagrådet fortsatte: 

"Vad barnet under mer avspända förhållanden uppgett t ex inför 
vårdnadsutredaren kan ge en tillräckligt god bild av dess in
ställning, och det är då lämpligt att domstolen inskränker sig 
till att höra utredaren om de närmare omständigheterna när upp
gifterna lämnades. När det gäller de mindre barn som vårdnads
tvister oftast brukar avse, torde det bara i sällsynta undantags
fall finnas tillräckligt vägande skäl att höra barnet inför rätten. 

42) Prop 1981/82:168 s 56 f 
43) a a s 78 
44) a a s 89 
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Departementschefen anslöt sig till lagrådets yttrande och påpekade 

att det inte heller behöver bli aktuellt för domstolen att höra 

vårdnadsutredaren om vilken inställning barnet kan ha, för det 

fall att vårdnadsutredningen som sådan ger en tillräckligt god 
45) 

bild av barnets inställning. 

Lagutskottet hänvisade i sitt utlåtande till de riktlinjer om 

barns hörande som utredningen om barnens rätt utformat vad gällde 

görande av barn och de rekommendationer som lämnats för hur 

socialnämndens utredningsarbete borde bedrivas. Utskottet ansåg, 

att barnens åsikter och önskemål i vårdnads- och umgängesrätts

frågor i första hand borde ske under socialnämndens utredning. 

Barnets hörande i domstolen skulle avgöras av domstolen i det en

skilda fallet, och barnets ålder och mognad borde tillmätas stor 

betydelse. Också barnets egen inställning borde vara vägledande. 

"Någon avgörande betydelse bör dock barnets önskemål om att bli 
hörd inte få ha. I vissa fall kan det nämligen vara svårt att ut
röna om barnets begäran bygger på en verklig vilja hos barnet 
att höras och inte på påtryckningar från andra håll. Med hänsyn 
till det anförda anser utskottet att hänvisning i lagtexten till 
barnets egna önskemål att få höras bör utgå ur lagtexten. I 
stället får den omständigheten att barnet självt begär att få 
höras vägas in bland de särskilda skäl som kan tala för att bar
net hörs." 

Utskottet ansåg det viktigt att barnet hördes under så lugna och 

avspända former som möjligt. Rättens ordförande skulle ha ansvar 

för hur förhöret skulle genomföras, och barnet skulle inte under 

några omständigheter känna sig tvingat att välja mellan föräldrar

na. Det skulle också ankomma på domstolen att i det enskilda 'fallet 

bedöma om barnet hade en sådan mognad att det framstod som uppen-
46) 

bart att barnet inte skulle ta skada av att höras. 

Barns hörande 

Några regler rörande hänsynstagande till barns vilja i vårdnadsmål 

har tidigare inte funnits. I socialtjänstlagen togs emellertid in 

regeln, att barn som fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan 

i mål och ärenden hos nämnden, och att yngre barn bör höras, om 

det kan vara till nytta för utredningen och barnen inte kan antas 

ta skada av det. 

45) a a s 91 
46) LU 1982/83:17 s 28 
47) 56 § SOL 

En far begärde att barnen, 11 och 13 år, skulle höras av hovrätten. 
Hans begäran avvisades. (JO 1542-1977, HSB T 313/77) 
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Detta innebär, att barn regelmässigt bör höras även vid de ut

redningar i vårdnadsmål som verkställs inom socialtjänsten (före 

1 juli 1983 sakkunnigutlåtanden enligt bestämmelser i RB, där

efter enligt 6 kap 18 § FB). I ett sådant ärende får barnet ut

trycka sin mening och beroende på åldern föra sin egen talan. Om 

barnet skall få uttrycka sin mening i domstolen, beror det på om 

"särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet 
inte kan ta skada av att höras." (6 kap 18 § 3 st FB i dess 
lydelse efter 1 juli 1983). 

Rätten hade tidigare en teoretisk möjlighet att höra barn, men 

detta skedde nästan aldrig. (Se emellertid JO 1254 och 1269-1980 

och 1256-1975 samt SH T 501/79). 

Förutom att direkt höra barnets uppfattning i en utredning eller 

inför domstol kan utredaren, i synnerhet vad gäller yngre barn, an

vända sig av olika former av test för att t ex få klart för sig 

barnets emotionella behov och. vilken förälder barnet är mest knu

tet till. Värdefull information kan komma fram genom projektiva 

tester. 

JO har i sin ämbetsberättelse 1981/82 bl a anfört: 

"Att avgöra vad som är barnets bästa är ofta en svår bedömnings
fråga, där en mängd olika faktorer måste vägas>mot varandra. 
Givetvis måste även barnets inställning beaktas. Vad små barn 
säger sig vilja torde man dock knappast kunna fästa något dierkt 
avseende vid. Ju äldre och mognare barnet är desto mer bör man 
ta hänsyn till dess egen inställning. Barnets vilja kan emeller
tid mera sällan vara ensamt avgörande utan får beaktas som en vik
tig omständighet vid den helhetsbedömning som måste göras i varje 
enskilt fall. Barnet kan ju ha utsatts för påverkan och dess in
ställning kan växla från ett tillfälle till ett annan. - - Det är 
emellertid en känslig sak att ta reda på barnets inställning, 
när det råder tvist mellan föräldrarna om vårdnad eller umgänges
rätt. Det kan vara så att barnet inte vill eller kan ta ställning 
i saken, och då skall barnet naturligtvis inte behöva göra det. 
Det kan innebära alltför stora påfrestningar för ett barn att 
tvingas välja vilken av föräldrarna barnet skall vistas hos. Bar
net kan lätt komma i en lojalitetskonflikt och få skuldkänslor 
på grund av ett sådant ställningstagande. Största försiktighet 
måste alltså iakttagas när det gäller att ta reda på ett barns 
åsikt i en fråga av det här aktuella slaget. Givetvis får man 
inte försöka driva fram ett ställningstagande från barnet." 48) 

I det aktuella ärendet kritiserade JO att domstolen i ett mål vid 

en förberedelse hört barnen utan att ha skaffat sig ett tillräck

ligt underlag för att bedöma om det över huvud taget var lämpligt 

att höra barnen inför domstolen, och enligt JO:s mening utan att 

ha tillräckligt starka skäl för en sådan åtgärd. 

48) JO 1981/82 s 32 ff, ärende 1254 och 1269-1980 
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Sammanfattningsvis har alltså uttalats, att barns uppfattning 

i vårdnads- och umgängesrättsärenden bör komma fram i den sociala 

utredningen, och att ett barns hörande inför domstol skall bero 

på barnets ålder och mognadsgrad. Det är domstolen som skall av

göra denna. Barnet skall inte höras om det är till skada för bar

net, och inte ens fast det själv önskar höras av domstolen. Om 

barnet uttalar en viljeyttring, skall denna redovisas försiktigt, 

så att inte barnet senare råkar i en svår situation. Eftersom 

barns vilja anses lätt påverkbar och barnet inte har förmåga att 

se om dess vilja motsvarar dess intressen på lång sikt, skall 

barnets vilja endast vägas in i den samlade bedömningen i målet. 

Om en utredning måste ske på rättens initiativ bör barnpsykolo-

gisk expertis kopplas in. 

Om utredaren känner sig övertygad om att barnets val är i överens

stämmelse med barnets innersta önskan, och förhållandena i övrigt 

gör det försvarligt, skall man respektera barnets val. 

Vårdnadsmål 

Barnets val bör alltså komma fram vid den utredning som verkställs 

i tvistiga vårdnadsmål. Utredaren kan antingen låta barnet uttala 

sig i utredningen eller på annat sätt ta del av barnets viljeytt

ring, t ex i en testsituation. Av tfissa domar framgår emellertid, 

att barnet på olika sätt visat att situationen är svår för barnet 

och att man på det sättet kan tolka barns vilja. I SH T 331/79 

påpekas att pojken E "gav intryck av att vara en deprimerad och 

kuvad pojke. Han fick "mer eller mindre tvingas att yttra sig." 

I ett annat mål ansåg HovR att de tecken på otrygghet som barnet 

hade visat gjorde att vårdnadsfrågan skulle få en viss utgång. 

(SH T 1015/81) En 16-åring har uttryckt önskemål i en vårdnadstvist 

att bo kvar hos modern, vilket låg till grund för rättens utslag 

(HD T 14/80 ej pt). En 6-åring hade enligt psykologutlåtande "en 

genuin och otvetydig" önskan att bo hos fadern. Även av vittnes

mål framgick att han ville bo hos fader. TR beslöt att vårdnaden 

inte skulle överföras till fadern. (HD 227/80 ej pt). I ett annat 

fall visades också barnets vilja i ett vittnesmål av barnets gud

mor, som på eget initiativ diskuterat saken toed barnet. Hon var 

god vän med modern, men ansåg ändå att barnets vilja att bo hos 

fadern borde komma till HovR: s kännedom. Vårdnaden tillerkändes 

modern (HD T 60/79 ej pt). En sju-årig flicka har på direkt fråga 
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svarat att hon vill bo hos modern för att där finns storasyster 

och kamrater. Vid besök på barnpsykiatrisk klinik har hon gett 

konsekvent uttryck för att hon vill bo hos modern (HD 7/82 ej pt). 

I ett mål har en tio-årig pojke valt fadern framför modern men 

bett fosterföräldrarna inte säga det till modern. (HD T 484/81 ej pt). 

En sex-årig pojke har till en referent i utredningen och på dag

hemmet talat mycket om att han vill bo hos sin far, som också 

kan tillgodose pojkens behov bäst-enligt vad som framkommer i 

utredningen. Pojken ändrade sig sedan och visade sig aggressiv 

när det blev tal om att han skulle flytta till fadern. (HSB T 

102/80). Två barn, 17 och 13 år, uttalade att de ville bo hos 

modern. Detta accepterades av fadern, som dock ville ha gemen

sam vårdnad. (HSB T 287/80). Av tre barn uttalade sig de två yngsta 

och ville vara hos modern, medan den äldsta, en 16-åring, hade 

svårt att välja. Barnen tillerkändes fadern. (SH T 162/79). (Se 

också SH T 451/79). I en vårdnadsutredning framgår, att barnet 

gett klart intryck att hon vill vara hos modern, men tillfråga

des inte direkt (9-årig flicka). (SH T 108/80) 

Barn kan som nämnts på andra sätt visa sina behov och önskemål. 

En 10-årig pojke vägrade att återvända till sin far och fick ut

talade andningssvårigheter när det talades om att han skulle 

tillbaka (SH T 545/80). En sjuårig flicka vågade inte säga till 

sin far att hon ville flytta till modern. Hon fick magbesvär och 

blev nervös efter 'sammanträffanden med fadern. Vårdnaden överför

des till modern. (SH T 573/80). Tecken på otrygghet efter samman

träffanden med fadern har ansetts tala för ett bestående vårdnads

förhållande (särskilt förordnad förmyndare) (SH T 1015/81). En 

14-årig flicka uttryckte önskemål till skolpsykolog och utredare 

att få bo hos fadern, och hennes 9-åriga bror hade varit påtag

ligt gladare i skolan då han träffat fadern. Denna tillerkändes 

vårdnaden om barnen. (SH T 505/82). En 10-årig pojke hade uttryckt 

önskemål om att bo hos fadern, men det ansågs att det med hänsyn 

till hans och faderns läggning skulle bli svårt för honom att ut

vecklas normalt. Modern tillerkändes vårdnaden. (Trelleborgs TR T 

53/79). 

I ett ärende som refererats hos JO (2865-1975) hade den äldsta 

flickan klart deklarerat sin uppfattning om fadern som vårdnads-

havare (hon var 16 år). Av referatet framgår att tingsrätten klart 

hade tagit ställning i frågan om möjligheterna för barn och ung

dom att framföra sin mening i vårdnadsfrågan: 



314 

"Ett avgörande av frågan om vårdnaden om ett barn utan hänsyns
tagande till barnets vilja bör inte ske, om barnet nått sådan 
ålder och mognad att det har förmåga att själv bedöma saken och 
dess ställningstagande är allvarligt grundat." (Sala TR, dom 
741122). 

Föräldrar önskar ibland att barnen skall höras av rätten för att 

deras vilja skall klargöras. Rätten kan avslå en framställning 

om att barn skall höras där. Indirekt skedde detta också i ett 

rättsfall beskrivet av JO, där rätten gav barnavårdskonsulenten 

i uppdrag att tala med flickan under förhandlingen i stället för 

att hon skulle höras av rätten. (JO 1532-1977). 

I det tidigare åberopade fallet HSB T 313/77 hade det 13-åriga 

barnet uttalat en klar viljeyttring att han ville att föräldrarna 

skulle ha gemensam vårdnad. Detta förutsätter emellertid att för

äldrarna är ense om det, och hovrätten kunde inte lagligen bifalla 

hans önskemål. Eftersom pojkens inställning överensstämde med 

faderns, som önskade gemensam vårdnad mot moderns vilja, kan man 

misstänka att pojken påverats att uttrycka sin önskan. 

I ett fall har man klart uttalat, att barnet inte är i stånd att 

avgöra hos vilken av föräldrarna han vill vara. (HD T 381/80 ej pt). 

Barns initiativ i vårdnadsfrågor 

Barn kan - görutom vad som angivits i ovanstående rättsfall -

själva ta initiativ till kontakt med utredare och domstol. En 

11,5 år gammal pojke skrev brev till HD i vårdnadsfrågan (HD T 

40/79 ej pt). I några fall har barnen skrivit till någon förälders 

ombud (SH T 229/82, Gällivare TR T 259/77). Det förekommer också, 

att barn själva vill berätta om sina önskemål för domstolen (SH T 

173/82, KRG 5965-1979 och JO 2865-1975). 

Barn har teoretiska möjligheter att välja hos vem vården skall 

ske. I de fall föräldrarna kommer överens om gemensam vårdnad, 

blir barnet emellertid inte tillfrågat om var det skall vistas, 

och föräldrarnas överenskommelse ger inte barnet en reell möjlig

het att få sin sak prövad i domstol. I de fall föräldrarna kommer 

överens om att endast en av dem skall ha vårdnaden, prövas endast 

sällan om det är uppenbart stridande mot barnets bästa. Se t ex 

Jakobsbergs TR R 687/77 där TR inte tog hänsyn till vårdnadsut

redning, ninnefattande utredning från barnpsykiatrisk expertis. 
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Ver k s t al1ighe t 

I verkställighetsmålet visar barn på olika sätt hur umgänget med 

en umgängesberättigad förälder fungerar. Ett barn hade ont i magen 

inför umgänget med fadern. (SHT 114/82). En 12-årig flicka reage

rade med stark oro och ångest inför sammanträffanden med fadern 

(SH T 944/79). En 11-årig pojke var "utan att nämnvärd påverkan 

kunde spåras klart avvisande mot en överflyttning från styvmodern 

till modern." (NJA 1960 s 323). I en utredning om umgänge visade 

den 12-åriga flickan att hon inte hade något intresse eller behov 

av att träffa fadern. (SH T 539/80). I rättsfallet SH T 726/81 fram

går att barnen gråtit eller gömt sig då de skulle träffa fadern. 

Barn, som är under 15 år, ansågs i vissa fall ha uppnått motsvar

ande mognad, men utgången blev olika. I RR 1031-1974 ej pt har en 

12-årig flicka - vars mognad var att jämställa med en 15-årings 

- vägrat träffa fadern. Trots detta utdömdes vite för modern. I 

målet KRG 3559-1978 har två barn, 13 år, ansetts ha nått sådan 

mognad att deras vilja borde beaktas i verkställighetsfrågan. 

Samma utgång betr en 11-årig pojke (KRSU 962-1979). 

Barn kan alltså, vilket framgår av ovanstående, uttrycka sin vilja 

inte enbart verbalt, utan också vid barnpsykologiska och barnpsyki

atriska undersökningar och med psykosomatiska tillstånd (där vilje

yttringen inte är medveten, men ändå klart anger barnets önskemål). 

Också i verkställighetsmål kan barn ta initiativ: 

en 12-årig pojke skrev till KR i verkställighetsfrågan (RR 3425-

1980 ej pt). 

Barnavårdsmå1 

I barnavårdsmål gäller barns viljeyttringar oftast förflyttningar 

från fosterhem (numera familjehem) och önskemål att komma från en 

biologisk förälder eller föräldrapar. Barns sätt att visa sina 

önskemål är naturligtvis lika, oavsett vilken art av åtgärd det 

gäller: 

Då frågan var om ett barn skulle flyttas från ett fosterhem till 

sin biologiska mor framkom vid utredningen "starka otrygghetskän

slor, aggressivitet, besvikelse" (RR 3801-1977 ej pt). I ett lik

nande fall visade barnet stor oro, sedan det blivit tal om flytt

ning (RR 3351-1979 ej pt). 
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En 14-årig pojke, där samhällsvård var ifrågasatt, vägrade flytta 

hem till modern och styvfadern igen (RR 4367-1979 ej pt). En 15~ 

årig flicka visade sin vilja att komma hemifrån genom att klättra, 

ut från familjens bostad i andra våningen, efter att tidigare ha 

gjort rymningsförsök (JO 1164-1977). 

Två pojkar, omkring 14 resp 12 år, uttalade att de inte ville 

flytta till sin far utan stanna i det fosterhem där de var place

rade sedan sex år. överföring av vårdnaden från särskild förmyn

dare till fadern var ifrågasatt. Käromålet lämnades utan bifall 

(SH T 68/82). 

I ett barnavårdsärende hade en snart 12-årig pojke själv skrivit 

till kammarrätten och berättat om vad han varit utsatt för i hemmet. 

(RR 3727-1979 ej pt). 

HÄNSYN TILL BARNETS VILJA 

Det finns en del motstridande synpunker på vad barns vilja skall 

ha för betydelse, och - framför allt - vad som är barnets "verk

liga" vilja. Domstolen kan ha inställningen att barns vilja inte 

kan vara avgörande, eller att man inte kan ta så stor hänsyn till 

den, eftersom barn är lätt påverkbara och kan mutas eller pressas. 

Det ställs enligt min uppfattning högre krav på barn än på vuxna. 

Barnet vet inte sitt eget bästa - men det gör inte heller vuxna 

personer. Barn ändrar ståndpunkt - det tycks vara mer kontrover

siellt än att vuxna gör det. 

I fråga om samhällsvårdsärenden tycks det vara vanligt att domstol 

tar hänsyn till barnets åsikter, i synnerhet i de fall barnet be

skriver förhållandena i hemmet. En 9-åring hade uttalat att han 

inte ville flytta från fosterhemmet förrän han blev stor och själv 

kunde välja (RR 3614-1979 ej pt). En 12-årig pojke ville inte åter

vända till sitt hem. Diss i KR ansåg att hän oavsett sin egen in

ställning utan risk för sin hälsa och utveckling kunder återvända 

till modern (RR 3727-1979 ej pt). I inget av ovanstående fall fick 

barnen flytta hem igen. En 16-årig utvecklingsstörd flickas önske

mål att få flytta hem accepterades inte (RR 4687, 4803-1979) 



317 

En 12-åring ville placeras i fosterhem, I ett sakkunnigutlåtande 

bedömdes hennes uppgifter som tillförlitliga och hennes ställnings

tagande till modern fast grundade och uppriktiga (RR 2233-1980 ej pt) 

En 15-årig utvecklingsstörd pojke begärde att få slippa vara hemma, 

där han blev misshandlad och hotad. En psykologutredning gav vid 

handen att han var så mogen att hans vilja borde beaktas (RR 2387»-

1980 för sent anförda besvär). En 13,5 år gammal flicka anmälde 

till polisen att fadern misshandlat henne. Vid ärendets handlägg

ning i KR var hon nästan 15 år. Hon uppgav att hon var rädd för 

fadern och vägrade flytta hem till honom. (RR 1190-1981 ej pt) Lik

nande förhållanden rådde i KRG 2839-1979. I rättsfallen KRG 5965-

1979, KRJ 802-1979 och KRJ 4147-1979 samt KRS 2955-1980 och 5094-

1980, har barn i olika åldrar uttalat önskemål som tillgodosetts. 

LR har i ett fall noterat, att vid prövning av social centralnämnds 

beslut om omhändertagande för samhällsvård, ett utrönande av barnets 

vilja inte har någon avgörande betydelse. Detta gällde en 16-årig 

utvecklingsstörd flicka. (KRJ 1966-1980) 

En 12-årig omhändertagen pojke vägrade träffa sin far. SN utfärdade 

besöksförbud för fadern. (KRS 2989-1977 och JO 2324-1977). Två sys

kon, 14 och 7 år, motsatte sig en återplacering hos fadern, trots 

ett mycket kort omhändertagande. KR påpekar att det äldre barnet 

uppnått sådan ålder att hans vilja skall respekteras. (KRS 3440-

1977) . En 9-årig flicka vägrade efter ett besök hos fadern att 

följa med modern hem, då modern hämtade henne vid bussen. Flickan 

omhändertogs och klagade över LR:s beslut i KR, men återkallade sina 

besvär då hon "med sin nyvunna erfarenhet av sin dotters vilja" 

var beredd att låta henne stanna i fosterhemmet tills vidare. 

(KRS 4804-1979) . I detta fall hade barnet redan vid fyra års ålder 

uttryckt att hon inte ville bo hos modern, och hade varit placerad 

ett flertal gånger. Ett hänsynstagande till vad hon då hade sagt 

hade besparat barnet flera omflyttningar. 

En 15-årig flicka vägrar bestämt att återvända till modern och 

styvfadern, vilkas uppfostringsnormer hon inte kan acceptera. Hon 

hindrades bl a att hålla till "i stället". Omhändertagandet fast

ställdes. (KRS 4975-1979) Två bröder rymde hemifrån och gav (den 

äldre av dem) skriftligt besked att han ville "slippa bo hemma." 

KR gjorde ingen ändring i beslutet om omhändertagande. (KRS 450 

och 466-1980). 
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I de mål som behandlas här, dvs omhändertagande p g a förhåll

anden i hemmet eller misshandel/ kunde SN lagligt endast ta hän

syn till barnets vilja i fråga om samtycke till verkställighet 

av omhändertagandebeslutet. Ett sådant omhändertagande kunde inte 

fordras, utan att det rådde vissa förhållanden i hemmet för att 

bestämmelserna i 25 § a och 29 § BvL skulle vara tillämpliga. 

I sådana fall måste barnets utsago vara av mycket stor betydelse, 

i synnerhet som barn i regel är starkt bundna vid åtminstone en 

av sina föräldrar och inte i första hand tar avstånd från dem. 

Om ett barn uttalar ett bestämt öndkemål att inte bo hemma al

ternativt inte återvända hem, bör detta tillsammans med de om

ständigheter som framkommer vid en utredning tala för att hänsyn 

skall tas till barnets önskan. I exempelvis KRJ 4147-1979 har 

flickans önskemål tagits in i domskälen, vilket måste betyda att 

LR i sin bedömning av rekvisiten i barnavårdslagen vägt in bar

nets uppfattning som ett stöd för beslutet. Barn avgör i och för 

sig inte föräldrarnas lämplighet eller den risk de löper vid åter

komst till hemmet. Som tidigare nämnts finns det inga uttalade be

stämmelser i FB (före den 1 juli 1983) om vilken hänsyn som skall 

tas till barnets uppfattning i vårdnads frågan. Det är ändå helt 

klart, att om ett äldre barn vägrar att ha med en förälder att 

göra - av olka orsaker - och föredrar den andra, kan ju en tvångs

vis överflyttning inte komma i fråga. 

En 11-årig pojke sa under vårdnadsutredningen vid varje samtal 

spontant att han ville bo hos fadern (i stället för hos modern, 

där han vistades). Utredarens uppfattning var att pojkens uttalanden 

överensstämde med hans vilja. TR angav i sina domskäl att hans 

vilja skulle beaktas. (HD T 179/80 ej pt). I domskälen angavs emel

lertid också att de förhållanden fadern kunde erbjuda var bättre 

än moderns, vilket ger vid handen att det inte enbart var barnets 

vilja som var utslagsgivande. Ungefär samma motivering anges i HD 

T 330/80 ej pt: 12-åringen ville helst bo hos fadern, och detta 

tillsammans med "vad som i övrigt förekommit" gör att fadern ti-1-

erkänns vårdnaden. 

Att en 17-åring som uttalar en åsikt får sin önskan igenom är 

48a) Se däremot annan uppfattning hos Krantz, Gunnar: Om barnavårds-
lagstiftningens roll i socialt förändringsarbete - särskilt om 
barns rätt. Sammanläggningsavhandling 1981, s 30, där det påstås 
att barnet jml 25 § BvL kan göra anspråk på behövligt stöd och 
skydd, och att andra medel inom rättsordningens ram än besvärs
rätt möjliggör för den enskilde att få rättelse vid oriktiga be
slut. 
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självklart. (HD T 230/80 ej pt). Någon förändring av den situa

tion 17-åringen önskar är ju inte möjlig. En flicka, över 12 år, 

som betecknades som mogen och självständig, hade sagt att hon 

ville bo hos modern så länge de bodde nära fadern. Detta samt det 

faktum att hon befann sig i förpuberteten gjorde att modern till

erkändes vårdnaden. (HSB T 249/78)• 1 ett mycket långdraget vård-

nads- och verkställighetsmål uttalade hovrätten slutligen, att 

avgörande hänsyn nu borde tas till barnens vilja. (Göta HovR T 

187/76). Två barn, 12 och 13 år, hade klart uttalat att de ville 

stanna hos modern. Fadern tillerkändes vårdnaden. Barnen blev 

djupt upprörda av TR:s dom och sa att de inte kunde tänka sig att 

flytta till fadern, även om kontakten med honom var positiv. I ett 

psykologutlåtande framgick, att barnen uppnått större mognad och 

att deras uppfattning förtjänade all respekt. I HovR tillerkändes 

modern vårdnaden. (SH T 724/78). 

Barnpsykiatrisk klinik uppgav i ett mål, att man fann barnets ställ

ningstagande genomtänkt, och att barnets mognad var sådan att man 

måste lägga vikt vid hans vilja. (SHT 943/78). En utredare föreslog 

att fadern skulle få vårdnaden om ett barn, men trodde själv att 

barnet hellre ville vara hos modern, där det vistats under lång tid. 

Modern tillerkändes vårdnaden. (SH T 192/79). En 13,5-årig pojke 

ville först bo kvar hos den av föräldrarna som bodde kvar i villan, 

men ändrade sig sedan och önskade bo hos fadern. För att visa att 

detta var hans verkliga önskan flyttade han från modern (i villan) 

och till fadern. TR tillerkände modern vårdnaden, vilket ändrades 

i HovR. (SH T 749/80). I ett avtal upprättat mellan föräldrarna an

tecknades, att föräldrarna skulle tillmäta barnens önskemål om var 

de huvudsakligen ville ha hemvist stor betydelse. Den förälder hos 

vilken barnet hade hemvist skulle ha vårdnaden om det. Barnen var 

vid tillfället 13 och 7 år gamla. (SH T 42/81). En 12-årig pojke 

sa i en utredning att han var "trött på alla utredningar". Han ville 

entydigt stanna hos fadern. Hans 10-åriga syster sa att "pappa 

krämas merf" TR ansåg att avgörande vikt borde fästas vid barnens 

önskemål och vilja, om denna kunde utredas. (Gbgs TR T 3/78). 
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I verkställighetsfrågor, där det finns en klar åldersgräns vid 

vilken man skall ta hänsyn till barnets önskemål kan verkställig

het inte - utom i undantagsfall - ske när barnet är över 15 år 

(från 1 juli 1983 är åldersgränsen 12 år). I just dessa fall är 

det vanligt, att den sökande föräldern hävdar att barnet påverkats 

av den som har barnet i sin vård. Orsakerna till barnets vägran 

och ibland med skärpa framförda viljeyttringar kan emellertid ofta 

bero på den umgängesberättigades beteende: 

Två barn, 9 och 11 år, vägrade bestämt att träffa fadern p g a 

hans beteende. Det äldre barnet hade skrämts av fadern. Barnens 

vilje åberopades inte i domskälen, men väl det grava motsatsför

hållandet mellan föräldrarna. (KRG 4166-1977) . I fället LRE ö 

527/79, vägrade barnen umgås med modern p g a oenighet med henne. 

I ett annat ärende rapporterade medlaren att barnen var "oför

stående" till att träffa modern, som de inte ville ha med att göra. 

Barnen var 16, 15 och 12 år gamla. 

Också då verkställighet begärs för att flytta barn förekommer 

svårigheter. En mor begärde att med händräckning få hem sin 10-

åriga dotter, vilken vistats i fosterhem i sex år. Modern hade 

tidigare lovat barnet att få stanna i fosterhemmet. Hotet om polis

hämtning gjorde att flickan inte heller vågade resa hem och hälsa 

på, då hon var rädd för att sedan inte få återvända till fosterför

äldrarna. Flickan sa klart nej till umgänge med modern. (RR 241/80 

ej pt). 

En 12-årig pojke som bodde hos sin mormor skulle enligt TR:s be-

slut flytta till sin far. Pojken vägrade kategoriskt att flytta. 

KR ansåg med hänsyn till hans framtida utveckling att en flyttning 

var nödvändig. (RR 3425-1980 ej pt) . 

När det gäller syskon kan det förekomma, att man talar med det äld

sta barnet som kan verbalisera och lämna bakgrund till sina önskemål, 

och att utredare och domstol sedan slår fast att syskon inte kan be

handlas olika. (Se KRJ 3401-1979). Det äldre syskonets företräde 

slås fast i beslutet LRE ö 527/79. I SH T 749/79 säger utredarna 

om den yngre av två syskon:"Hon har svårt att hävda sig mot den 

äldre systern." "I ord väljer P (den yngre) som C (den äldre sys

tern) att få flytta till sin mor. Detta förefaller vara påverkan 

äv den äldre systern och inte ett på djupet gjort val." Risken för 

en sådan påverkan blir större ju större åldersskillnaden mellan sys

konen är. Det finns emellertid exempel på att man gjort åtskillnad 

på syskon i verkställighetsmål, t ex i KRS 5567-1979, där en 13-åring 
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ansågs mogen nog att bestämma själv, medan hennes 10-åriga systers 

motvilja mot umgänget inte ansågs vara utslagsgivande. I ett hos 

JO refererat ärende behövde inte en 12-åring träffa fadern, medan 

hennes 11-åriga syster skulle träffa fadern en gång i månaden. 

(JO 1532-1977). 

I de utredningar som görs omkring barn är det viktigt att vara 

lyhörd för vad barnet önskar och försöka få fram de bakomliggande 

orskerna till barnets önskemål. Man bör alltså också höra de yngre 

barnens åsikt. Om de yngre i den ovana situationen blir beroende 

av de äldre syskonens åsikt, och inte kan uttrycka eller redogöra 

för sin egen inställning, är det desto viktigare att se på kropps

språket och andra inte verbaliserade viljeyttringar. 

Konsekvenser för barn och föräldrar 

Vid de senare årens lagstiftning har noga betonats, att man skall 

ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. I 6 kap 11 § FB 

i dess lydelse efter den 1 juli 1983 framgår, att vårdnadshavaren 

i takt med barnets stigande ålder och utveckling skall ta allt 

större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. I 21 kap har 

åldersgränsen där barn själva (med visst undantag) får bestämma 

sänkts från 15 till 12 år. Socialtjänstlagen har poängterat att 

myndigheterna i största möjliga utsträckning skall arbeta till

sammans med och inte över huvudet på den enskilde, och i lagen 

har införts bestämmelsen att en 15-åring får föra talan i egen 

sak enligt SoL (och LVU). Yngre barn bör höras om det är till 

nytta för utredningen och inte kan skada dem. I FB har också in

förts bestämmelsen, att barnet får höras inför rätten, om särskilda 

skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada 

av att höras. (6 kap 18 § FB). 

I barnavårdslagen fanns endast bestämmelserna att en 15-åring på 

egen begäran eller med samtycke kunde omhändertas jml 31 § BvL. 

Ett tvångsmässigt omhändertagande kunde inte heller verkställas 

utan att underställas länsrättens prövning, om inte 15-åringen 

samtyckt (även föräldrarnas begäran resp samtycke fordrades). 
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I denna uppsats behandlas huvudsakligen mål från tiden före de 

nämnda lagändringarna. Det betyder, att det inte fanns någon 

laglig skyldighet att höra yngre barn (skulle det ske enligt 

BvL skulle föräldrarna vara närvarande) eller ta hänsyn till vad 

ett barn som inte var 15 år eller hade uppnått motsvarande mognad 

berättade eller önskade. 

I de fall barnet anger önskemål eller gör ett val - avsett om 

det är inom utredningens ram, inför domstol eller vid en verk

ställighet - måste barnets önskemål användas med försiktighet. 

Med detta menar jag, att redovisningen av barnets önskemål måste 

ske på ett sådant sätt, att barnet inte i fortsättningen kan ta 

skada av det. 

I vårdnadsmål har det sedan länge gjorts utredningar, där man 

redovisat barnens syn, i den mån man har diskuterat det, eller 

om den gått att få fram på annat sätt. 

"Att avkräva barnet ett ställningstagande kan ej vara lämpligt. 
Kan man emellertid vara viss om att en bestämd Viljeinriktning 
från ett barns sida är riktig och barnet nått en sådan mognad 
att dess vilja bör respekteras, skall naturligtvis barnets 
önskan tillgodoses." 50) 

Det får emellertid inte vara så, att vuxna fråntar sig allt 

ansvar och visar på barnets egen önskan - och på så sätt göra 

beslutet lätt för sig. 

I den konfliktsituation som råder i de flesta fall - annars är 

det tveksamt varför man över huvud taget påbörjar en separation 

eller ett verkställighetsärende - är det lätt att uppträda så 

att båda parter sårar varandra. Om ett barn har uttryckt en 

preferens för den ena förälderna eller aversion mot den andra 

och det sedan inte tas hänsyn till detta, gör jag bedömningen 

att det måste bli nästan oöverstigligt svårt att bortse från 

barnets negativa inställning eller uttalande när föräldern skall 

umgås med barnet, eller när vårdnaden tilldöms den förälder som 

barnet har uttalat sig negativt om eller på annat sätt visar att 

den har valt bort. En vårdnadsfråga, där lösningen innebär att 

man placerar barnet mot dess önskan måste medföra stora problem 

för vårdnadshavaren och försämrar förutsättningarna för barnets 

gynnsamma utveckling. 

50) Socialstyrelsen redovisar 1979:8. Mamma, pappa eller båda ? 



323 

Det måste vara en i särklass mogen person som kan klara att bli 

avvisad men ändå ge barnet emotionell trygghet och omvårdnad. 

Självfallet blir man sårad om man blir avvisad. Barnet kan dels 

få en stark ångestkänsla inför det faktum att det tvingas leva 

tillsammans med någon som det avvisat, dels känna en enorm saknad 

efter den andra föräldern, som det har "förlorat". I vissa fall 

kan - om det gäller mindre barn - en nödtvungen separation från 

en förälder under hela livet kännas som om det var föräldern som 

övergav barnet, och barnet känner sig sviket och förrått. 

Man kan inte i lagstiftningen ta ställning till vilken inverkan 

det har att barn blir "överkörda", d.v.s. man tar reda på vad 

barnen vill, men bryr sig sedan inte om det. Om den som talar med 

barnet inte mycket noga förklarar att barnet inte alltid kan få 

som det vill,har ett hörande av barnet den effekten, att barnet 

får uppfattningen att dess synpunkter och val inte har något 

värde, och får en mycket låg uppfattning om sitt eget värde -

samtidigt som det kan förlora tron på en vuxenvärld som inte bryr 

sig om barnet. Har utr.sedan lagt ner ett stort och ambitiöst 

arbete på att få fram barnets uppfattning, medför det ju att 

barn i den ålder det mest är fråga om, från 7-8årsåldern, undrar 

varför de över huvud taget tillfrågas, om sedan vuxenvärlden 

inte tar hänsyn till vad man säger. 

Tidigare har jag påpekat, att man ofta säger att barn känner sig 

pressade att uttrycka en åsikt, att barn är lättpåverkade och 

går att muta att ha en viss uppfattning. Om då barnet framför 

den uppfattning, som inte ligger till grund för hans verkliga 

önskan, blir effekten att den part han egentligen vill vara hos 

eller träffa blir negativt inställd och måste skapa ytterligare 

förvirring hos barnet. Det måste finnas en vilja och förmåga hos 

vuxna att utan förutfattade meningar ta emot ett barns meddelande 

även om det inte stämmer in i vuxnas föreställningsvärld. Det är 

inte omöjligt, att barnets val gäller den förälder som i längden 

- fast andra vuxna inte kan se det - tillgodoser det mesta av 

barnets behov. 

Min uppfattning är att utr.måste välja: antingen tala med barnet 

om situationen och försöka få fram ett önskemål hos barnet, utan 

att det för den skull måste välja bort en förälder, och därefter 

i möjligaste mån hjälpa barnet att få sina önskemål tillgodo

sedda - eller att över huvud taget inte ifrågasätta annat än att 

det är de vuxna som bestämmer, och också låta dem ta ansvar för 

besluten. 
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I rättsfallet RR 1031-1974 ej pt är just fråga om en flicka, som 

vid två olika utredningar med ett halvt års mellanrum vidhöll att 

hon inte ville träffa fadern. Vid en barnpsykiatrisk utredning sa 

hon samma sak, och hon hördes dessutom inför länsrätten. Trots ut

dömt vite för modern vägrade hon ändå följa med och träffa fadern. 

Man kan då undra hur förhållandet mellan fadern och flickan kan 

utvecklas positivt, om han inte på minsta sätt tar härisyn till 

hennes önskemål. Vi kan också fundera över varför fyra entydiga ut

redningar, där flickan alltså minst fyra gånger klart uttalat en 

ståndpunkt, inte medförde ur hennes synpunkt något positivt resul

tat (flickan ansågs ha uppnått en mognad som var att jämställas 

med en 15-årings). Att ett barn under flera år och vid många olika 

tillfällen vidhåller sin ståndpunkt att inte träffa fadern måste 

enligt min mening betyda att det finns ett visst fog för hennes 

vägran. Förhållandet till modern bör ju vara mer positivt, men 

rättegångsförfarandet och utdömande av vite kan ju medföra en 

negativ uppfattning hos modern, eftersom det är barnets Vfel" att 

modern måste betala det utdömda vitet. Om modern ger med sig kan 

det av barnet uppfattas som ett svek. 

Barns uttalade vilja att flytta till den förälder som inte har vård

naden medför konflikter mellan vårdnadshavaren och barnet. I ett 

mål rörande omhändertagande (RR 4706-1977 ej pt) framgår att modern 

förebrår en dotter hennes ställningstagande för fadern. Dottern 

har kvar sin "omogna bundenhet till sin fader och sin orealistiska 

önskan att föräldrarna skall sammanleva". Konflikterna mellan för

äldrarna tog sig sådana uttryck, att ett ingripande mjl BvL var nöd

vändigt # Modern orkade självfallet inte stödja ett barn som konse

kvent inte ville vara hos henne. 

Barn kan också undandras en framtida trygghet genom olika uttalan

den. I målet RR 3801-1977 ej pt har KR, sedan det framgått att 

barnen inte bör flyttas till modern - de hade tidigare varit ut

satta för många omplaceringar - uttalat att KR förutsatte att par

terna verksamt skulle bidra till att kontakterna mellan mor och 

barn förbättrades med sikte på en framtida överflyttning av barnen. 

Det är här inte så påtagligt att man inte fäster avsikt vid de 

tecken barnen visat på otrygghet och aggressivitet vid tal om flytt

ning till modern, men det är påtagligt att KR genom att på det sätt 

som skildrats ovan håller frågan "öppen" gör barnen rädda för att 

en flyttning är möjlig. 
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I de två fallen SHT 724/78 och SH T 173/82 framgår att barnen 

blivit upprörda över domar, som gick emot deras önskemål. I det 

senare fallet gick också ett av barnen till TR efter domen för 

att diskutera den. I båda fallen vägrade barnen, som var 12 och 

13 resp 11 och 12 år, att flytta till fadern, som var vårdnads-

havare enligt TR:s beslut, och i båda fallen ändrades domen. I 

båda fallen ansåg barnen att kontakten med fadern var positiv. 

I det senare fallet var barnen starkt motiverade att tala om sin 

situation med en utredare, och uttalade kart att de Ville bo hos 

modern. 

I de fall barnen har en klar vetskap om att kontakten med den från

varande föräldern är god, och de har en grundtrygghet, bör det 

vara lättare att uttala en önskan utan att den frånvarande för

äldern behöver känna sig bortvald. Det underlättar då framtida 

kontakter och umgänge med föräldern. 

En 6-årig pojke höll under mycket lång tid fast vid att han skulle 

flytta till sin pappa, och visat det på olika sätt bl a på dag

hemmet. Fadern ansågs också vara den som kunde ge honom emotionell 

kontakt och stimulans och tillgodose pojkens behov av identifika

tion. Under den tid utredningen görs bor barnet hos modern. Efter 

en tid visar pojken tecken på aggressivitet när han har varit hos 

fadern och säger inte längre att han vill flytta dit. Modern till

erkändes vårdnaden (HSB T 102/80). Här är det troligt att barnet 

kände av slitningarna mellan föräldrarna och inte orkar hålle emot 

trycket från den förälder som han bor hos. Utan tvekan var det så, 

att pojkens önskan var att kommaLtill fadern, vilket han gav ut

tryck för vid sagoläsning och samtal på daghemmet. Eftersom utred

ningar tar lång tid, är det möjligt att påverkan från modern och 

äldre syster gjorde att han ändrade sig. 

Ett beslut om t ex handräckning är i sig tillräckligt för att ännu 

mer försämra ett förhållande mellan den umgängesberättigade och 

barnet. Detta har bl a uttryckts i KRSU 841-1978 där både LR och 

KR påpekar det dåliga förhållandet mellan barnen och fadern, KR 

beslutar också att intyen handräckning skall ske, bl a därför att 

"risken för en hämtningsåtgärd i nuläget skulle ytterligare för

sämra förhållandet mellan fadern och barnen, särskilt som här är 

fråga om endast en kort vistelse hos fadern:" 
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Samma förhållande uttrycks i ett läkarutlåtande, där det uttalas 

att inte enbart vederbörande barn tar skada, utan också relationen 

mellan barnet och fadern tar skada både på kort och lång sikt. 

(RR 83-1983 ej pt). 

Barn är också mycket beroende av den förälder som de bor hos. Om 

denna förälder ogillar t ex umgänget, kan barnet visa ovilja mot 

detta, eller törs åtminstone inte visa sin flädje över att träffa 

den andra föräldern. Vårdnadshavarens ogillande behöver inte vara 

öppet, och kan t ex bero på svartsjuka, ilska över att bli över

given av den andra parten eller en personlig rädsla för den. 

Troligen finns många andra orsaker till den negativa, eventuellt 

väl dolda inställningen till den andra föräldern. I det mål som 

refererats hos JO 1532-1977 uttalades dèt klart i den barnpsykia

triska undersökningen att modern inte "tillät" barnen att träffa 

fadern. Barnen var lojala mot den ena föräldern, i detta fall 

vårdnadshavaren, och ville inte träffa sin far, därför att de in

stinktivt kände att modern inte önskade det. Modern förnekade 

detta och sa, speciellt vad beträffar en 11-årig flicka, att denne 

blir arg om modern påpekar att flickan måste träffa sin far. 

Den 12-åriga dotterns ställning var enligt den barnpsykiatriska 

undersökningen entydig och övertygande. Hon kunde inte ge några 

skäl, men instämde i sin yngre systers uppfattning att hon inte 

kunde träffa fadern, för då blev modern ledsen. 

I detta fall blev utgången att 12-åringen inte behövde träffa 

fadern, men 11-åringen tvingades göra det, Det måste ur barnens 

synpunkt upplevas som djupt orättvist, att båda barnen har samma 

grund för sin uppfattning och samma uppfattning, men deras utsago 

och de själva behandlas helt olika. 
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NACKDELAR VID TILLÄMPNING AV DET FLERBENTA SYSTEMET. 

Vad som tidigare behandlats i denna avhandling är de regler, 

som styr omhändertagande för samhällsvård ( efter den 1 jan 1982 

vård med stöd av LVU), vårdnad och verkställighet. Rättsfall 

och referat av ärenden hos JO har använts för att belysa dels 

reglernas oförenlighet, dels hur hanteringen av regelsystemet 

kan medföra men för det berörda barnet. 

Rättsreglernas utformning medför, att barn kan utsättas för 

långvariga påfrestningar i form av utredningar och processer. 

Påfrestningarna bottnar alltid i konflikter - antingen mellan 

föräldrarna eller mellan en/två föräldrar och samhället, då 

barn kan tänkas fara illa och samhället (socialnämnden) tar 

sitt ansvar att skydda barnet. 

I dessa frågor förekommer såväl kompetenskonflikter som över

lappningar, formella och reella. Dessa orsakas till en del av 

lagstiftningen, men gäller också bedömningsfrågor. Socialnämnderna 

utreder och har i många fall en lång och intensiv kontakt med den 

ärendet eller målet gäller. Besluten fattas av domstolar, som 

ser parterna vid ett eller några tillfällen och måste bilda sig 

en uppfattning i frågan på handlingarna (förvaltningsdomstolarna) 

eller på det material som läggs fram vid en huvudförhandling. 

(Se betr bevisning bl a inledning till del II av detta arbete, 

förf. Göte Appelberg). 

Vad som kan ställas mot vartannat i dessa processer är lag

stiftarens mening: FB 6:7 (i dess lydelse före 1 juli 1983) 

anger att barnets bästa skall tillgodoses i vårdnadstvister. 

Utgångspunkten i 21 kap FB är att allmän domstols dom skall 

verkställas. Utgångspunkten i barnavårdslagen var att barn 

inte skulle fara illa, och SN hade ett batteri av förebyggande 

åtgärder och slutligen omhändertagande att ta till, om inte 

föräldrarna kunde tillgodose barnets behov och det löpte fara 

för sin hälsa och utveckling. 

Bedömning av om rekvisiten i lagtexten täcker sakförhållandena 

görs av flera domstolar och myndigheter, vilket i ett ytligt 

perspektiv kan ses som konflikter eller mer eller mindre kontro

versiella bedömningar - men bedömningarna sker utifrån varje 

domstols eller myndighets möjlighet att tillämpa lagen. Konse

kvenserna kan bli, att antalet processer blir många och utgången 

skiftande. 
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I detta avsnitt visar jag med rättsfall och ärenden att i de 

flesta fall beslut fattas i flera steg och av olika instanser 

(myndigheter/domstolar, domstolar/domstolar), vilket måste te sig 

svårförståeligt för en enskild person. Redogörelsen avser huvud

sakligen tiden före den 1 jan'1982. Skillnaden mellan dåvarande 

handläggning och den nuvarande är, att dåvarande barnavårdsnämnden 

fattade beslut om omhändertagande och underställde länsrätten 

beslutet om vårdnadshavare/barn inte lämnade sitt samtycke, 

medan socialnämnden i dag gör en ansökan till länsrätten att 

barnet skall beredas vård med stöd av LVU. I vårdnadsfrågorna 

ändrades handläggningen i någon mån pr 1 juli 1983, då utrymme 

gavs för samarbetssamtal och möjlighet gavs för domstolen att 

förklara målet vilande under viss tid."^ 

I ärenden om vård är det SN:s utredning och ev sakkunnigutlåtande 

från barnpsykiater eller barnpsykolog som liqger till arund för 

nämndens beslut att ansökan skall göras hos länsrätten. Efter 

beslut i LR kan den som beslutet gått emot överklaga till KR 

och - efter prövningstillstånd - hos RR. 

I vårdnadsmål sker vid tvist så gott som alltid en utredning, 
2 i 

oftast genom SN som sakkunnig } och en ev barnpsykiatrisk utred

ning. SN avger yttrande till TR. TR dom kan överklagas till HovR 

och HD (efter prövningstillstånd). 

Verkställighetsmål - d.v.s. frågor om verkställighet av vårdnad 

och/eller umgänge, handläggs av LR, som t ex kan anlita social

konsulenterna vid länsstyrelsen som medlare enl FB 21:2. Även i 

dessa fall kan barnet undersökas av barnpsykiater eller barnpsyko

log. Beslutsgången är den sedvanliga för förvaltningsdomstolarna. 

Tolkning av tillämplig lagtext kan medföra "kollisioner", t ex 

då ett barn kan vara placerat för vård enl LVU (tidigare samhälls-

vård) och föremål för en vårdnadskonflikt samtidigt, eller verk

ställighet kan ha beslutats varefter SN bedömer att barnet skulle 

hamna i sådana förhållanden att ett omhändertagande är nödvändigt. 

Det kan också uppstå konflikter mellan socialnämndens skyldighet 

att se till att barnet får erforderlig vård, och en umgänges-

berättigad persons möjligheter att träffa barnet. 

1) FB 6:19 
2) FB 6:18 i dess lydelse efter 1 juli 1983 
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Rättsfallen i detta avsnitt ger exempel på att barn far illa 

genom handläggning och beslutsförfarande - inte enbart genom 

beslutets materiella innehåll, utan också genom den osäkerhet 

och otrygghet som barn får utstå under den tid tvisterna pågår. 

Avslutningsvis visar jag genom några rättsfall vilket tidsut-

dräkt som kan uppstå, och hur rättssystemet kan användas av be

rörda parter. 

Vårdnads- och omhändertagandemål. 

En fråga om vårdnad skall avgöras med hänsyn till vad som är 

bäst för barnet. Frågan om vården av barnet avgörs med hänsyn 

till rekvisiten i LVU (tidigare barnavårdslagen) och 12 § SOL. 

Detta kan medföra, att ett avgörande i ett vårdnadsmål som 

senare konsekvens kan ha att SN måste ingripa till barnets skydd 

i ett senare skede. "Barnets bästa" bedöms i förhållande till 

envar av föräldrarna/vårdnadshavarna. Alternativt sker ingen 

bedömning, om föräldrarna gjort en överenskommelse i vårdnads

frågan. SN har att bedöma om barnet behöver vård t ex om 

brister i omsorgen om barnet förekommer eller det finns andra 

förhållanden i hemmet som medför att barnet behöver vårdas hos 

någon annan än vårdnadshavaren. 

Kollisioner kan i detta fall uppstå också när byte av vårdnads-

havare sker under den tid barnet är omhändertaget/bereds vård, 

då barnets behov av vård skall ligga till grund för bedömningen 

om vården skall upphöra. Likaledes kan föräldrarnas överenskom

melse i vårdnadsfrågan medföra att barnet måste beredas vård, 

alt att vården kan upphöra. 

Om det har rått tvist om vårdnaden kan en felaktig bedömning vara 

ödesdiger för det eller de barn frågan gäller. Förhållandena kan 

ha varit sådana, att föräldrarna bedömts likvärdiga som vårdnads-

havare, och det kan ha varit tillfälligheter som har gjort att 

den "olämpligare" fått vårdnaden. Föräldrarna kan ha gjort en 

överenskommelse om vårdnaden, som inte uppenbart strider mot 

barnets bästa. I sådana fall har rätten ingen anledning att pröva 

frågan. Det har emellertid också hänt, att sakkunniga avgivit 

utlåtande till förmån för den ena föräldern, där barnet skulle ha 

det bäst, men domstolen har negligerat det eller ansett att för

äldrarnas ingångna överenskommelse inte uppenbart strider mot 

barnets bästa, även om sakkunnigutlåtandet hävdar motsatsen. 
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I målet KRG 4333-1979-Lidköpings TR T 398/79 hade SN och en privat

läkare som modern anlitat olika uppfattningar. Utångspunkten för 

TR:s beslut i febr 1973 var nämndens sakkunnigutlåtande. Det före

låg också ett intyg från läkare på det mentalsjukhus, där modern 

fått vård. Han ansågs inte lämplig som vårdnadshavare. Modern 

klagade hos HovR. Som bevisning åberopades ett intyg från en privat

praktiserande läkare med kortare kännedom om moderns förhållanden. 

HovR tillerkände modern vårdnaden. SN gavs ingen möjlighet att 

yttra sig i HovR. 
• 3 ) 

Här måste presumtionerna om moderns företrädesrätt och den s k 

status quo-principen haft mer genomslagskraft än vilken av föräld

rarna som varit den lämpligaste vårdnadshavaren. Barnet hade under 

sex år påtagligt sämre förhållanden än det skulle ha haft hos fadern. 

Efter misshandel av barnet omhändertogs han och placerades hos fadern, 

som senare också blev vårdnadshavare för barnet. 

I ett hos JO refererat ärende klagade modern över att barnen efter 

omhändertagandet placerats hos fadern. Vårdnadsfrågan fördes så 

långt möjligt, och det formella omhändertagandet upphörde inte för

rän HD beslutat att inte lämna prövningstillstånd. Fadern blev allt

så vårdnadshavare för barnen. Under den tid omhändertagandet pågick 

var det nämndens skyldighet att se till att barnen fick tillfreds

ställande vård. En biologisk förälder, som inte var vårdnadshavare, 

var inte fråntagen möjligheten att vårda barnen. (SH T 484/81 samt 

LRE 33.011-3-76 och JO 1543-1977). 

Även i de fall föräldrar överenskommit vem av dem som skall till

erkännas vårdnaden om barnet, kan olika skäl ligga bakom överens

kommelsen, och den är inte alltid det bästa för barnet. I sådana 

fall kan omhändertagande för samhällsvård vara aktuellt, och om

händertagandet upphör oftast i sådana fall då vårdnaden överförs 

till den andra föräldern. 

Om man då ställer en utredning om barnets förhållande mot föräld

rarnas överrenskommelse, är det troligt att överenskommelsen har 

företräde. (RR 772-1980) 

3) betr presumtioner: Se del II av detta arbete, s 165 ff 
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I målet Jakobsbergs TR T 687/77 (se avsnitt D) hade sociala central

nämndens yttrande, baserat på noggranna utredningar, inte omnämnts 

i domen, trots att den helt motsade att föräldrarnas överenskommel

se var till barnets bästa. I detta fall var ett senare beslut om 

omhändertagande för samhällsvård nödvändigt. 

I de fall där en ändring i vårdnaden kan medföra att en tidigare 

beslutad samhällsvård upphör, kan självfallet också andra former 

av ingripande från socialnämnden avskrivas. (SH T 573/80, och KRS 

175-1976 med JO 3278-1975 samt KRG 4491-1980). 

I ett hos JO refererat ärende (JO 222-1979) har en far klagat på 

att han inte genom att samhällsvården upphör fått vården om bar

nen, trots att han blivit vårdnadshavare. Avsikten med omhänder

tagande är en viss vård för barnen. Ett omhändertagande utgör ett 

ingrepp i vården, inte egentligen i vårdnaden, även om nämnden i 

och med omhändertagandet övertar en del av vårdnadshavarens befo

genheter gentemot barnet. 

Tyvärr kan det i en vårdnadstvist hända att man ser mer till för

äldrarnas rättigheter än till barnets behov (se t ex SHT 823/78 

och JO 948-Î981). I det refererade fallet rekommenderades omhänder

tagande, vilket SN inte fäste större avseende vid, och något om

händertagande kom inte till stånd förrän två år efter att fadern 

fått vårdnaden om barnet. Det borde stått klart att om PBU i ett 

yttrande rörande vårdnad rekommenderade ett omhändertagande, detta 

indicerar en utredning om förhållandena. 

Det kan vara svårt att ur handlingar läsa ut t ex varför allmän 

domstol fattar ett beslut som för utomstående kan vara svårför

ståeligt, i synnerhet då domskälen inte utvecklats. I det refe-
X ) 

rerade rättsfallet Alingsås TR 293-294/82 m fl rekommenderades 

fadern som vårdnadshavare, förordnades av TR, men beslutet ändrades 

av hovrätten. Nämnden måste sedan omhänderta barnet p g a att mod

ern misshandlade det. 

Det kan förekomma att föräldrar fingerar skilsmässa för att und

vika att barn omhändertas p g a den ena förälderns förhållanden. 

Så var t ex fallet i KRSU 905-1978, där fadern bl a vid förhand

ling i KR uppgav att han inte hade för avsikt att flytta samman 

med modern igen. Trots detta fastställdes nämndens beslut om om

händertagande, varefter makarna återkallade sin ansökan om äkten-

x) sist i detta avsnitt 
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skapsskillnad.^ I målet RR 772-1980 gjorde föräldrarna en överens

kommelse om överföring av vårdnaden från modern till fadern. Sam-

hällsvården i förhållande till modern upphörde, men nämnden fann 

sig föranlåten att omhänderta barnet igen i förhållande till fadern. 

I det fallet var det anmärkningsvärt att det påpekades från SN 

att vårdnadsöverföringen inte med säkerhet var till barnets bästa, 

men TR ansåg det u-penbarligen inte nödvändigt att höra socialnämn

den före beslutet om vårdnadsöverföringen.^ 

I många ärenden rörande omhändertagande för samhällsvård har byte 

av vårdnadshavare medfört, att samhällsvården kunnat upphöra. Det 

innebär då, att den som fått vårdnaden om barnet också är lämplig 

som vårdare för barnet. ("Så har varit fallet t ex i rättsfallen SH 

T 829/77, SH T 877/78, SH T 867/79, SH T 41/82, SH T 119/82. KRSU 

2864-1978, KRS 4766-1979, KRS 5313-1979, LRE 33.011-3-76, LRE Ö 

514/79). I ett fall har mor som har fråntagits vårdnaden inte ens 

fått umgängesrätt med barnet (SH T 829/77) Det är också möjligt, 

att förhållandet att en av föräldrarna inte längre får delta i . 

vårdnaden gör det möjligt för den andra föräldern att vårda barnen 

på ett tillfredsställande sätt (KRSU 2864-1978). 

Som tidigare nämnts skall ändamålet med vården vara tillgodosett 

innan samhällsvården upphör. Det har visat sig, att socialnämnders 

na inte gör någon reell prövning i alla fall, utan enbart ser 

till grunderna för beslutet. Så var fallet i RR 772-1980 ej pt, 

i KRS 4766-1979 och LRE 33.011-19-79 samt LRE ö 514/79). Det kan 

framstå som troligt att ändamålet med vården uppnåtts, men en pröv

ning bör ändå göras, i alla fall då barnen inte är placerade hos 

den som blir vårdnadshavare. 

I mål HSB ö 350/81 var frågan om byte av vårdnadshavare aktuell. 

Barnet, som var omhändertaget för samhällsvård, var emellertid 

mycket rädd för att fadern skulle ta henne från fosterhemmet. 

Föräldrarna hade ringt fosterhemmet i tid och otid, vilket uppen

barligen skrämt barnet. I SH T 851/78 ansåg HovR bl a att det inte 

hade förebragts någon omständighet som kunde göra det skadligt för 

ett barn att flyttas från ett fosterhem (vilket modern önskade om 

hon fick vårdnaden). Modern tillerkändes vårdnaden om barnet. 

5) Jag hänvisar också till ett av JO granskat ärende, JO 3833-1980, 
vilket behandlas i en noggrannare redogörelse av vissa mål och 
ärenden i nästa avsnitt. 

6) Enl 6 kap 18 § FB i dess lydelse efter 1 juli 1983 skall social-
nämnen höras eller, om det är tillräckligt, beredas tillfälle att 
att yttra sig. 
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Risken med detta är, att om en domstol har bedömt situationen på 

ett visst sättf ligger det i farans riktning att socialnämnden, 

som skall fatta beslut enbart med hänsyn till barnets bästa, på

verkas - även om det inte ingår i HovR:s formella kompetens att 

bedöma risken för barnet vid en flyttning från fosterhem. 

I de fall barn varit placerade i fosterhem, har i diskussionerna 

om vårdnaden ofta tagits in om barnen rotat sig i fosterhemmet 

och var de kan tänkas beredas den bästa vården. I SH T 591/80 . 

framgår av TR:s domskäl att det faktum att modern hade för avsikt 

att låta barnet stanna i fosterhemmet spelade en avgörande roll 

för TR:s beslut att förordna modern som vårdnadshavare. I SH T 

609/81 bodde barnet kvar i sitt fosterhem sedan omhändertagande

beslutet inte fastställts sedan fadern interim, blev vårdnadshava

re för barnet. I ett fall önskade barnen starkt stanna där de var 

(i fosterhem) och det framgick att fadern saknade förståelse för 

barnens behov, varför hans talan om överföring av vårdnadén till 

honom från särskilt förordnad förmyndare ogillades. (SH T 68/82) 

I målet HD T 393/81 ej pt) har man skilt på vårdnad och vård och 

förutsatt att socialnämnden hindrar en flyttning från fosterhemmet 

om en sådan är olämplig. 

En omhändertagen pojke hade uttryckt att han ville vara kvar i sitt 

fosterhem, vilket var ett av skälen till att SN ansåg att särskilt 

förordnad förmyndare vore det bästa för honom, om inte TR ansåg att 

SN "under omhändertagandetiden i vårdnadshavarens ställe påtagit 

sig ansvaret för barnet och dess bästa". Vårdnaden överfördes från 

modern till fadern. (HD T 484/81 ej pt). 

Särskild förmyndare skall förordnas, då det är uppenbart med hän-
7) 

syn till barnets bästa. I målet SH T 483/79 hade fadern alko

holproblem och modern psykiska problem. I SH T 522/79 diskuteras 

föräldrarnas "krisartade miljö". I SH T 613/80 föreslog fadern 

ytterligare ett och ett halvt års vistelse för barnet i fosterhem, 

om han fick vårdnaden, medan modern ansåg att det skulle vara olyck

ligt att flytta barnet. Särskild förmyndare förordnades. En mor ut

talade i ett liknande fall att hon tills vidare skulle låta barnen 

stanna i fosterhemmet. Hovrätten ansåg inte att man kunde låta modern 

avgöra när barnen skulle lämna fosterhemmet och flytta hem till henne. 

(SH T 571/80). 

7) FB 6:7, 9, 10 i dess lydelse före 1 juli 1983 
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Av TR:s domskäl framgår i ett mål, att TR förutsatte att dess be

slut i vårdnadsfrågan omedelbart skulle medföra att samhällsvår-

den för det aktuella barnet upphörde. I sitt domslut påpekade 

hovrätten att det förelåg risk för att barnets psykiska hälsa 

skulle komma till skada. Även hovrätten förutsatte uppenbarligen 

att vårdnaden skulle medföra att barnet skulle vårdas av fadern. 

Särskild förmyndare förordnades. (KRS 901-1974). 

I målet HSB T 125/80 anförtroddes modern vårdnaden om barnen trots 

att sakkunnigutlåtandet direkt angav att hon var olämplig som vård-

nadshavare. Möjligen kunde det bero på det intryck modern gav in

för domstolen. 

Enligt tidigare lagstiftning fick inte den förälder, som inte fick 

vårdnaden, "betagas tillfälle till umgänge med barnet, med mindre 
8 ) 

särskilda omständigheter föranleda det." (Numera skall vårdnads-

havaren ansvara för att barnets behov av umgänge med den andra 

föräldern tillgodoses.) Enl BvL 41 § var det nämnden som avgjorde 

i vilken utsträckning föräldrarna skulle få umågs med ohändertagna 

barn. Syftet med omhändertagandet kunde vara, att barnet skulle 

komma ifrån föräldrarnas inflytande. Om t ex en far inte är vård-

nadshavare, kan omhändertagandet knappast ha skett för att skydda 

barnet mot den umgängesberättigade, som alltså bör ha möjlighet 

att träffa barnet. 

. v En man hade två döttrar, för vilka modern var ensam vårdnads-
havare, Barnen omhändertogs för samhällsvård med placering i 
fosterhem. Föräldrarna fick då viss umgängesrätt med barnen, 
men fadern fick en mindre ungängesrätt än modern. Det visade 
sig, att hans umgängesrätt inte preciserats av nämnden. Av 
nämndens yttrande framgår inte, om hans umgängesrätt var 
fastlagd i dom. Beslutet i SN grundade sig på 41 § BvL. 
(JO 2163-1979). 

En far hade i dom tillerkänts umgängesrätt med sina två barn. 
Dessa omhändertogs för samhällsvård jml 31 § BvL, vilket en
ligt faderns uppfattning försvårade hans umgängesrätt med 
barnen. 
JO påpekade i sin bedömning bl a, att föräldrar inte fick be
tagas umgänge med barn som var omhändertagna enl 31 § BvL, 
om det inte förelåg särskilda skäl för detta. Detta gällde 
båda föräldrarna, oberoende av om de var vårdnadshavare. 
(JO 1966-1979). 

8) FB 6:11 i dess lydelse före 1 juli 1983. 
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En förälders rätt att enligt FB:s bestämmelser umgås med sitt barn 

kan alltså inhiberas om SN enligt 41 § BvL anser att föräldern med 

hänsyn till vården inte skall träffa barnet. Det är möjligt att 

TR förbisett detta i nedan refererade måls 

En man yrkade umgängesrätt med sitt barn, för vilket modern 
var ensam vårdnadshavare. TR beslöt om viss umgängesrätt med 
barnet, och viss annan umgängesrätt "under den tid T är om
händertagen för samhällsvård enligt barnavårdslagen." 
(Södra Roslags TR T 707/79). 

Här indicerade lagstiftningen en konflikt - den umgängesberättigade 

tror att TR:s dom gäller även gentemot SN, och nämnden riskerar 

att komma i konflikt med den umgängesberättigade om det ur vård

synpunkt är olämpligt att denne träffar barnet i fosterhemmet 

eller på institutionen där det vistas. Befogenheten att civilrätts

lig t bestämma om umgänget med ett barn för den förälder som inte 

är vårdnadshavare tillkommer allmän domstol, även om barnet är 

omhändertaget, men det ankommer på nämnden att föreskriva hur um

gängesrätten skall utövas, även om den blivit bestämd i avtal 
8a) 

eller dom. I normalfallet beslutar vårdnadshvaren. Är barnet 

omhändertaget inträder nämnden i vårdnadshavarens ställe när det 

gäller att besluta om barnets angelägenheter. 

8a) Prop 1979/80:1 del a sid 601 f. Samma bestämmelser gällde 

enl 41 § BvL. 
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Omhändertagande- och verkställighetsmål 

Det är klart fastslaget i rättspraxis, att omhändertagande för 

samhällsvård inte får ske för att förhindra en verkställighet, 

eller att ett sådant beslut får fattas i stället för att den som 

önskar att barnet utlämnas vänder sig till länsrätten för att få 

verkställighet. 

Kungl Maj:t fastslog i NJA 1950 s 219 att omhändertagande inte 

får ske på andra grunder än de i lagen angivna (då för tiden miss

handel, allvarlig vanvård eller annan fara till den kroppsliga 

eller själsliga hälsan). 

Flickan A, som fadern hade vårdnaden om, rymde till moderns 
hem. De barn som modern hade vårdnaden om var just då om
händertagna för utredning. Fadern vände sig till vederbör
ande sociala centralnämnd, som omhändertog A jml 31 § BvL. 
A, gick därefter frivilligt med fadern hem. 

JO påpekade, att det var förhållandena i faderns hem och 
möjligheterna för honom att fostra och vårda A som skulle 
ligga till grund vid prövning om omhändertagandet. Den om
ständigheten att A tillfälligt vistades i moderns hem inne
bar inte att detta skulle anses som A:s hem vid tillämp
ningen av omhändertagandet för samhällsvård. Nämndens beslut 
innebar att A efter omhändertagandet skulle placeras hos in 
far, vårdnadshavaren. Någon anmärkning mot honom eller hans 
möjlighet att vårda och fostra A fanns inte. Under sådana 
förhållanden fanns inte möjlighet att omhänderta A jml 31 § 
BvL. (JO 1813-1977) 

Ett omhändertagande får inte ske för att ersätta saknade bestäm

melser i annan lagstiftning. 

I vissa fall kan beslut om umgänge och verkställighet direkt mot

verka t ex syftet med ett omhändertagande, och medverka till att 

ett barns situation försämras. Så var fallet i mål HD T 336/79 ej 

pt - KRS 4072-1979 och 3665-1980. 

Här hade omhändertagandet uppenbarligen skett för att relationer

na skulle normaliseras. Med tanke på vad som framgår av beslut 

och domar måste flickans situation varit ytterligt utsatt, och 

det är möjligt att umgängesrätten för fadern en tid helt borde 

uteslutits. Det är dock möjligt, att flickan i så fall fått ytter

ligare skuldkänslor gentemot fadern och hennes rehabilitering där

för fördröjts. 
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I ett fall gjordes ett omhändertagande i förhållande till vård-

nadshavaren, trots att barnet inte vistades hos denne. Avsikten 

var uppenbarligen att hindra verkställigheten. (KRS 7564-1976, 

Härnösands TR T 151/76) 

För att underlätta hanteringen i ovanstående mål kan man tycka, 

att LR inte borde ha fattat beslutet om verkställighet eftersom 

domstolen underrättades om att mål rörande överförande av vårdna

den var anhängiggjort, möjligen för att bespara barnet en extra 

flyttning om fadern skulle bli vårdnadshavare. Ä andra sidan är 

avsikten med verkställighetsbeslut att överlämnande av barnet 

till vårdnadshavaren inte skall fördröjas i. onödan. SN:s beslut 

att omhänderta barnet var helt felaktigt, eftersom barnet inte 

var hos modern - inte ens i samma kommun. Man skulle kunna tänka 

sig att - om inte LR redan fattat beslut om verkställighet - ett 

flyttningsförbud skulle kunnat fattas. LR:s beslut om verkställig

het har emellertid den vikt att flyttningsförbud därefter inte 
9) 

kan fattas. 

Tydligast visar sig svårigheten att juridiskt granska vad som 

är det bästa för barnet i de fall samhällsvården har upphört 

(därför att föräldrarnas förhållanden har förändrats) men själva 

flyttningen av barnet skulle skada det. 

Föräldrarna har vid socialnämndens flyttningsförbud två alternativ 

- att antingen överklaga beslutet eller att begära verkställighet 

för att få hem barnet till sig. I båda fallen skall länsrätten 

göra prövningen. 

Länsrätten skall pröva flyttningsförbud enligt samma kriterier 

som enligt bestämmelserna i 50 § BvL.Î"^ I målet RR 3351-1979 ej pt 

anförde modern besvär över ett flyttningsförbud. Barnet hade 

fått fysiska pch psykiska skador tidigare och försattes nu i si

tuationen att veta att hon möjligen inte skulle få stanna kvar i 

fosterhemmet utan flytta till modern. 

Även i de fall domstolen fastställer nämndens flyttningsförbud, 

kan man genom att i domslutet visserligen konstatera att barnet 

inte skall flyttas, men ändå - av omtanke om föräldrarna ? -

lämna en uttalad möjlighet öppen för föräldrarna att göra en ny 

framställning. Detta medför en ännu större otrygghet för barnen. 

9) 50 § BvL 
10) numera 28 § SoL 
11) Man har självfallet juridisk rätt att hur många gånger som 

helst begära att barnet flyttas hem (att flyttningsförbudet upp
hävs) och att begära handräckning. Vad jag påpekar här är den 
uttalade möjligheten. 
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Enligt min uppfattning bör i bedömningen vid verkställighet ingå 

hur den förälder eller vårdnadshavare skall kunna klara att knyta 

goda och nära relationer till ett barn som man fått överfört till 

sig med visst tvång, efter domstolsbeslut. Barnets separation 

från fosterföräldrar som det har levt med under många år medför 

att barnet känner viss eller stor aversion mot den person som 

barnet anser är skulden till separationen (om barnet har uppnått 

den mognad som gör att barnet kan tänka i sådana banor. Små barn 

känner sig enbart övergivna, vilket är en känsla de aldrig kan 

komma över). En fars bristande förmåga beskrivs av en föredragande 

i HD (Se NJA 1951 s 682) på ett sätt som tydligt visar att ändrade 

förutsättningar föreligger för ny prövning i samband med verkställig

heten, men att man i första hand måste se till att allmän domstols 

dom verkställs. 

Vårdnads-, verkställighets- och omhändertagandemål 

Barnets bästa är inte alltid föräldrarnas primära intresse. I vård-

nads- och verkställighetsmål finns det många exempel på att för

äldrarna strider för sin egen skull. Det rådande rättssystemet ger 

föräldrarna möjlighet att föra långa processer, vilket är ett enormt 

osäkerhetsmoment för barnet. Det kan finnas föräldrar som gör det 

av övertygelse om att barnet inte har det bra hos den andra parten, 

men man kan också föra processen därför att man funnit det vara 

det bästa sättet att straffa den andra parten,t ex för att man 

själv anser sig sviken eller är sårad för att denne hittat en annan. 

Barnets bästa tillgodoses i sådana fall först i andra hand. 

Det är också möjligt att ombud driver vårdnads- och verkställig

hetsmål för att tillgodose egna intressen - ekonomiska, att de 

någon gång inte själva tillerkänts vårdnads- eller umgängesrätt 

eller andra psykologiska motiv som kan vara väl dolda även för 

dem själva. 

I målet KRG 1529-1982 förelåg flera tvister mellan fadern och 

socialnämnden och ett ärende om adoption. I ett bl a hos RR dömt 

ärende (RR 3535 och 4501-1977) låg tvisten mellan föräldrarna, vil

ket onekligen är vanligare. 

Det händer också, som tidigare visats, att SN genom ett beslut om 

samhällsvård och en placering hos den andra parten, förutom i 

vårdnadsutredningen gör klart att vårdnadshavaren inte är lämplig. 
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I vissa fall tas det inte tillräcklig hänsyn till de omfattande 

och noggranna utredningar som görs i vårdnadsfrågor, vilket kan 

medföra en del onödiga processer. Skillnaden i bedömningen beror 

självfallet på olika utgångspunkter för bedömningen, där social

nämnden har de större psykologiska kunskaperna och domstolarna 

har andra utgångspunkter för sin bedömning. (Se t ex KRS 4333-1979-

Sthlms TR T 339/77). 

X ) 
I målet HD T 157/81 har handläggningen betr vårdnad och umgänge 

tagit fem år, och konflikten är ännu inte bilagd. Förutom de olika 

domstolarna har socialnämnder och konsulenter vid olika länssty

relser deltagit i handläggningen, samtidigt som barnen underkastats 

läkarundersökningar. 

Jag vill hävda, att det inte enbart är verkställigheten eller 

överföringen av vårdnaden i sig som kan skada barnen, utan också 

föräldrarnas agerande.(Se t ex Uppsala TR Ä 592/77 m fl) Av 

domen framgår bl a, att fadern vägrade ta emot barnet för umgänge 

då det kom en dag för sent, vilket måste vara fullkomligt obegrip

ligt för ett barn som har övertalats att träffa fadern. I det 

fallet tycks TR mena, att om det finns risker för barnen så beror 

det på föräldrarna, och då kan man bortse från de risker för bar

nen, som de sakkunniga är ense om finns. 

TR har tagit in PBU:s yttrande i sitt beslut, liksom en del av SN:s 

utredning och nämndens yttrande, men anser att utredningarna inte 

ger tillräckligt skäl för att helt ta bort faderns umgängesrätt 

utan endast minska den. Efter TR i domen talar om "faderns rätt 

till umgänge med barnen" har man helt gått ut från lagtextens ord 

(6 kap 11§ FB i dess lydelse före 1 juli 1983), medan SN och PBU 

endast har att se till om det föreligger risk för barnens själs

liga hälsa. Vid vägningen av dessa två faktöret har faderns int

ressen fått ta överhand. HD 393/81 ej pt ger vid handen, att det 

var faderns rätt till umgänge som var det väsentliga, barnets 

trygghet i fosterhemmet fick komma i andra hand. HovR uttalade att 

det skulle bli för många omflyttningar om barnet var kvar i foster

hemmet och skulle umgås med sin far. 

Logiken i HovR: s uttalande saknas - oavsett var barn bör är det 

förenat med ständiga omflyttningar att umgås med den umgängesbe-

rättigade föräldern, och det skulle då innebära att den som hade 

x) ref sist i detta avsnitt. 
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umgängesrätten och detta var besvärligt för barnet, vårdnaden 

skulle överföras! I det här refererade fallet skall barnen hålla 

kontakt med fosterhem och mor. Utgångspunkten för umgänge hade 

varit fördelaktigare om barnen fått utgå från ett ställe där de 

kände trygghet.; 

Under åtta år pågick ett refererat ärende, med - förutom två 

tingsrätter, och fyra socialförvaltningar, två länsrätter och 

flera barnpsykiatriska kliniker var inblandade - en händläggning 

som slutligen ledde till att på barnens begäran en utomstående 

person skulle vara med när modern träffade barnen. (Se HD T 218/75 

m fl). Att barn kan bli mycket illa åtgångna genom föräldrarnas 

agerande - vilket måste betyda ingripande från fler myndigheter 

- visas i HSB T 224/80 där det framgår att modern inte ville ta 

emot barnet, fadern som kidnappade honom från fosterhemmet där 

hän hade en trygghèt övergav honom. Det var tillräckligt för att 

pojken skulle känna sig oönskad och ovälkommen och ge honom ska

dor för all framtid. 

Det kan också förekomma att föräldrar inte själva vill agera i 

någon slags märklig förhoppning att slippa bli indragna i en di

rekt konflikt. Så var fallet i ärendet nedan. 

En far vände sig till Lst för att den i sin egenskap av till~ 
synsmyndighet skulle se till att SN medverkade för att fadern 
skulle få utöva sin umgängesrätt med sonen. Han hänvisade 
till att i förarbetena till 21 kap FB fanns dokumenterad. Skyl
dighet för nämnden att tillvarata barnets rätt till umgänge 
med sin far. 

"Väl är enligt länsstyrelsens uppfattning den bärande tanken 
bakom tillkomsten av 21 kap föräldrabalken att överflyttning 
av barn om möjligt skall ske på frivillighetens väg. Läns
rätten skall i första hand söka åstadkomma en frivillig upp
görelse rörande barnets överflyttning. I detta syfte äger läns
rätten uppdra åt bl a ledamot av barnavårdsnämnd eller tjänste
man inom barnavården att medla mellan parterna. Vad - fadern -
dock synes åsyfta är att i praktiken barnavårdsnämnd eller 
social centralnämnd genom sina tjänstemän utan att verkställig
hetsmål är anhängiggjort i länsrätten givit stöd till föräldrar 
som icke är vårdnadshavare för att underlätta för denne att få 
lagfäst umgängesrätt. Länsstyrelsen vill dock understrycka att 
sådana försök till frivillig överenskommelse mellan parter som 
utföres av representant för barnavårdsnämnd icke kan betraktas 
som verkställighet i den bemärkelse att fullgörelse kan fram
tvingas. Om hinder visas föreligga för frivillig uppgörelse 
kan medlingsorganet inte göra annat än hänvisa sökande part 
att hos länsrätten begära verkställighet. Hänsyn till barns 
bästa kan ibland föranleda undantag från grundsatsen att 
domstols dom skall lända till efterrättelse och prövning 
måste då ske av länsrätten. Barnavårdsnämnd eller social 
centralnämnd kan inte för barnets räkning uppträda som part 
i länsrätten och ansöka om verkställighet. Sådan ansökan får 
ankomma på den umgängesberättigade att göra om han förvägras 
sin rätt till umgänge med barnet." 
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Länsstyrelsen fann att sociala centralnämnden inom ramen för 
sin behörighet sökt medverka till att ge fadern erforderligt 
stöd i kontakten med barnets vårdnadshavare för att umgänget 
skulle ske i enlighet med tingsrättens dom. 

Fadern fullföljde sin talan i KR och ansåg att nämnden bl a 
skulle ha ansökt om vitesföreläggande jml 21 kap FB. KR in
stämde i länsstyrelsens bedömning. Någon försummelse kunde 
inte läggas nämnden till last. Kammarrätten lämnade besvären 
utan bifall. (KRG 2195-1977) 

Fadern i ovanstående mål uppgav att han inte själv ville föra en 

process därför att han inte ville komma i konflikt med sin son. 

Denna var över 15 år och kunde alltså inte tvångsvis flyttas till 

fadern, och ville träffa fadern när han själv önskade det. Vid de 

bedömningar som sker kan en konflikt mellan t ex domstols utslag 

och myndighetens bedömning komma till stånd, t ex vid verkställd 

ande av domstols dom i de fall myndigheten är inblandad. Konflik

ten mellan barnavårdande myndigheters skyldighet att se till vad 

de uppfattar som barnets bästa, och domstolens skyldigheter att 

döma till vad domstolen anser vara barnets bästa belyses av ett 

av JO granskat ärende, där en barnavårdsman meddelade en fader 

att han inte kunde anses skyldig lämna ut sonen för umgänge trots 

ett interimistiskt beslut i domstol om umgängesrätt. (JO 1973 s 223 

Den prövning som skall ske när länsrätten skall fatta beslut om 

verkställighet är ganska summarisk. Principen är att allmän dom

stols dom skall verkställas, om inte förhållandena ändrats väsent

ligt sedan beslutet meddelades.13^ 

I flera fall har den ena av föräldrarna anhängiggjort frågan om 

överföring av vårdnad eller att den andra inte skall tillerkännas 

umgängesrätt. Under tiden begär den andra föräldern verkställighet 

för att få barnet till sig. I vissa fall har då förvaltningsdom

stolarna av hänsyn till barnets bästa ansett att man skall avvakta 

den prövning som skall ske i allmän domstol. Så har varit fallet 

i RR 3597-1974 och RR 2735-1978 ej pt, ;samt i RR 5664-1978 ej pt 

- HD T 402/79 ej pt, KRSU 783-1979 - HD T 401/79 ej pt, R 7234-1972 

KR har i ett fall i avbidan på det slutliga beslutet förklarat, 

att det interimistiska vårdnadsbeslutet inte skall verkställas. 

Grunden för beslutet var hänsyn till barnets bästa, då det före

låg olika uppfattningar om vem som skulle tillerkännas vårdnaden 

om barnet. 

13) 21 kap 5 § i dess lydelse före 1 Juli 1983 
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(Se KRG 1624-1980). Detta fall är ett tydligt exempel på det 

faktum att en förvaltningsdomstol i ett verkställighetsmål kan 

besluta att en allmän domstols dom inte går att verkställa. Det 

måste anses vara till barnets bästa att slippa flyttas fram och 

tillbaka, mer eller mindre tvångsvis. Så länge de interimistiska 

vårdnadsbesluten fattades utan att bevisning i vanlig mening fick 

förekomma, var det ju oftast status quo-principen som var förhärs

kande. 

Förvaltningsdomstolen har möjlighet att undersöka lämpligheten av 

att allmän domstols dom eller beslut verkställs. I just de fall 

sådan undersökning sker då interimistiska beslut skall verkställas, 

har förvaltningsdomstolen möjlighet att förhindra verkställighet 

av lämplighetsskäl efter en bättre materiell prövning än den TR 

kan göra före ett interimistiskt beslut. 

I andra fall har förvaltningsdomstolen fattat beslut om verkställig

het oavsett prövning av vårdnadsfrågan pågått och allmän domstols 

dom eller beslut varit att vänta inom en inte allt för långt avläg

sen tid. (Se t ex KR 5021-1978-Jakobsbergs TR T 378/78, KRS 4431-

1978 och RR 482-1972).öm man vill spekulera i beslut av den här 

arten kan man tänka sig, att domstolen inte vill att någon status 

quo-princip skall inträda i förhållande till fader, och på så sätt 

möjliggöra att han får en bättre chans att ta hand om barnen (av

ser det senaste fallet, där barnet med skärpa hade uttalat att det 

ville bo hos fadern, vilket också senare blev hovrättens beslut). 

Kammarrätten lät i ett fall verkställighetsfrågan vila i avvaktan 

på TR:s nya beslut i vårdnadsfrågan. KR tog: således inte upp frå

gan till prövning förrän förutsättningarna för verkställighet inte 

längre fanns - vårdnaden överfördes från fadern, som begärt verk

ställigheten, till modern. (KRG 536-1980). 

Under den tid verkställighetsmålen handläggs i förvaltningsdomstolar 

kan alltså grunden för verkställighet förändras. I ett flertal fall 

kan man se, att RR och KR har påpekat att frågan om verkställighet 

har förfallet (se RR 482-1972, RR 76-1976, R 77 2:15 mål nr 265-1977, 

KRSU 783-1979 - HD T 401/79 ej pt, JO 2616-1975 samt KRS 4333-1979-

Sthlm T 339/77.) 

I rättsfallet SH T 538/79 hade HovR beslutat att modern skulle ha 

vårdnaden om barnet, som vistades i faderns hemland. Modern begärde 

därefter verkställighet för att få hem barnet till sig. LR förordnade 

om verkställighet, medan KR undanröjde beslutet med motiveringen att 

verkställigheten skulle strida mot barnets bästa. RR medgav prövnings

tillstånd och ansåg att det inte förelåg skäl att vägra verkställig



343 

het eftersom barnets förhållanden inte förändrats efter hovrättens 

dom och det inte heller fanns risk bör barnets hälsa vid en verk

ställighet. (RR 1178-1979). En helt annan fråga i just detta fall 

måste var hur man skulle kunna tvinga fadern att ta hem barnet 

från sitt land, där han ansåg att hon skulle vistas tills skolan 

började (2-3 år fram i tiden) trots vitesföreläggandet. 

En ytterligare myndighet som kan göra en bedömning i verkställig

hetsmålen är polisen. (Se t ex KRG 3062-1979). Av kungörelsen med 
14 ) 

föreskrifter om tillämpningen av 21 kap FB framgår att polisen 

skall underrätta länsrätten om verkställigheten inte går att ge

nomföra, och hindret inte endast är tillfälligt. Till sin hjälp 

har polisen då de personer som skall vara med vid hämtningen, t ex 

tjänsteman från socialtjänsten och läkare, vilka också kan med

verka vid polisens bedömning. 

Tidsåtgång 

De bästa och tydligaste exemplen på hur det nuvarande systemet fun

gerar finner man genom att studera tidsåtgången i några ärenden. 

Tidsaspekten finns i första hand i utredningstiden i ett mål, men 

också den totala tiden för ett överklagande (olika tider för var

je instans) och dels i "kombinationsmålen11 - vårdnad/verkställig

het, omhändertagande/vårdnad. 

JO har i i sin ämbetsberattelse 1982-83 sid 189 uttalat sig rörande 

handläggningstider i vårdnadsärenden och ansett att en utrednings

tid, som medför att utredning och yttrande är domstolen tillhanda 

inom tre eller högst fyra månader från det begäran om yttrande in

kom till socialförvaltningen, är acceptabel. Emellertid kan s k 

samarbetssamtal förlänga den tiden, så att den kan uppgå till sju 

eller högst åtta månader. 

Det är förståeligt att nämnden anlitar andra sakkunniga, t ex PBU. 

En sådan undersökning kan vara till hjälp för barn och föräldrar 

och ger nämnden ett bättre underlag för dess ståndpunkt. 

Utredningar i verkställighetsmål bygger på att verkställighet 

skall ske om inte förhållandena direkt motsäger detta. Allmän 

domstols dom skall berkställas är den presumtion som råder i verk

ställighetsmål. Detta innebär att i normalfallet utredningstider 

och handläggningstiderna blir korta - en person som får ett med

lingsuppdrag skall - i normalfallet - avge en rapport inom två 

veckor. Även i dessa fall kan emellertid utredningen dra ut >på 

14) SFS 1983:489 efter 1 juli 1983, tid SFS 1967:715 m ändr 22 § 
15) JO:s ämbetsberättelse 1983-83 s 190 f 
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tiden, t ex när en läkarundersökning skall ske för att utröna 

barnets psykiska status och mognadsgrad. 

Utredningar i barnavårdsmål skulle göras "så skyndsamt" som för

hållandena medgav. Även sådana utredningar kunde dra ut på tiden, 

dels p g a att man även där hade behov av kontakter och utredningar 

av andra sakkunniga, dels eftersom man ofta inte slutförde utred

ningen utan avvaktade t ex en förbättring i hemförhållandena för 

barnet eller andra förändringar."^ 

En ny utredning, eventuellt med utgångspunkt från den gamla, måste 

göras i princip varje gång ett ärende anhängiggörs på nytt, utom 

i fall där utredningen och avgörandet är färskt. I alla de tre 

mål- och ärendetyper som diskuteras här har behörig part möjlighet 

att anhängiggöra resp ta upp ärenden för förnyad prövning. I vård

nadsmål föreligger möjlighet att ta upp vårdnadsfrågan till pröv

ning så fort ändrade förhållanden inträtt. Verkställighetsmål 

kan förekomma var gång en umgängesberättigad person antingen inte 

får umgås med barnet eller vägra lämna tillbaka det. I fråga om 

samhällsvård kan föräldrar - och barn - hur ofta som helst begära 

att vården upphör, varvid nya ütredningar måste göras. 

Detta medför, att handläggningen hos utredare, sakkunniga och 

domstolar kan dra ut på tiden. 

I detta avsnitt visar jag med några exempel, hur handläggningen i 

de olika domstolarna kan dra ut på tiden. Jag anser det helt klart, 

att det är de olika system inom vilka man har att fatta och verk

ställa beslut som är orsaken till de långa handläggningstiderna. 

I målet RR 115 0-1980 ej pt m fl har barnet A omhändertagits vid 

en veckas ålder. I det ärendet har - förutom fråga om samhälls-

vård och vårdnad - också fattas beslut jml 50 § BvL om förbud 

mot flyttning av barnet från fosterhemmet. Beroende dels på gäll

ande lagstiftning, dels på olika uppfattningar hos de handläggande 

myndierheterna och domstolarna har två socialnämnder, två läns

rätter, två kammarrätter och en allmän domstol fattat beslut. Ären

det kunde anses avslutat efter knappt två år, vilket i dessa sam

manhang är en relativt kort tid. 

16) JO har bl a i ämbetsberättelsen 1978/79 s 168 förklarat att 
man oavsett stödjande åtgärder under utredningstiden är skyldig 
slutföra den formella utredningen inom rimlig tid, och fatta 
beslut. 



Målet KRSU 2184-1978/JO 963-1977 m fl avser R, som omhändertogs 

vid 7 månaders ålder. Den formella hanteringen av ärendet avsluta

des efter 15 år, men frågan kan fortfarande inte anses avslutad, 

eftersom han trots uppnådd myndighetsålder fortfarande har kontakt 

med PBU. I det fallet förekom så många utredningar, att man från 

barnpsykiatrisk sida vägrade att utreda fallet fler gånger av 

hänsyn till barnet. Ärendet behandlar frågan om samhällsvårdens 

upphörande och förbudet att flytta barnet (50 § BvL) och beror till 

stor del på nämndens tidigare inkompetens och till stor del på 

att barnets biologiska föräldrar inte kan acceptera barnets egen 

viljeyttring. 

Ett vårdnads- och verkställighetsmål som tagit mycket lång tid 

beskrivs i HÖN T 88/82-JO 2374-1976 m fl, där striderna omkring 

barnet började då det var två år och fyra månader gammalt, och 

förhoppningsvis nu är avslutat, då barnet är tio år och åtta måna

der gammalt. I detta ärende har två sociala centralnämnder,två 

tingsrätter, en länsrätt, en kammarrätt, hovrätt och HD vid olika 

tidpunkter fattat beslut. Dessutom har man anlitat sakkunniga 

utöver socialnämnderna. 

En vårdnadsstrid inleddes 1972 och avslutades - veterligen - 1977. 

(HD T 218/75, JO 64-1977 m fl) Under tiden hade utredningar gjorts 

om vårdnaden i samband med hemskillnad i en domstol, i samband med 

äktenskapsskillnad i en annan domstol, beslut hade fattats i hov

rätten, fråga om verkställighet hade behandlats i länsrätten och 

av socialstyrelsen som sakkunniga, barnen hade varit omhändertagna 

vid olika tillfällen, intagna på barnpsykiatrisk klinik m,m, Då 

konflikten om vårdnaden började var barnen 6 och 8 år gamla, då 

den slutade 11 och 13. 

Med målet Alingsås TR T 293 och 294/82 m fl avser jag endast att 

visa att TR begär ny vårdnadsutredning, fast det föreligger en 

utredning om moderns beteende (misshandel av barnet) och en mycket 

omfattande tidigare vårdnadsutredning, samt ett läkarutlåtande 

rörande moderns förhållanden. Detta utvisar att modern är avstängd 

från sitt arbete (arbetade på barnstuga) då man inte kunde lämna 

henne ensam med barnen och att hon behöver långvarigt psykiatriskt 

och socialt stöd. Ytterligare utredningstid - vilken i och för sig 

inte behöver bli så lång - är påfrestande för alla parter. 
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Att ett ärende kan dra ut på tiden i sex år beror kanske i något 

fall på bristande intresse och kompetens hos den handläggande myn

digheten, I målet KRS 2445-1980/Solna TR T 885/79 har de två par-^ 

terna uppmanats att anmäla till TR när målet kan återupptas, be

roende på beslut i LR om omhändertagande för samhällsvård. Under 

fyra år dessförinnan har olika anmälningar kommit till socialför

valtningen, som inte vidtagit några åtgärder förrän år 4. Lag

stiftningen medger, att vårdnads- och verkställighetsärenden kan 

pågå intill den dag barnen blir så stora att deras vilja i alla 

avseenden beaktas. I målet HD T 157/81 ej pt m fl var barnen då 

föräldrarna gjorde en överenskommelse i vårdnadsfrågan 3, 7 och 

9 år. Enligt för mig tillgängliga handlingar har därefter striden 

om vårdnaden om barnen och verkställighet för utövande av vård

nad och umgängesrätt behandlats 15 gånger under fyra år, med de 

flersta besluten (9 st) under år 5 (1981). 

I omhändertagandeärenden gäller målen som regel att barn skiljs 

från båda föräldrarna (eller en, om det bara finns en vårdnads-

havare) till skillnad från vårdnads- och verkställighetsmål, där 

frågan gäller överförande eller överflyttning från en förälder 

till en annan. Det torde alltså ligga i barnets intresse att frå

gan blir snabbt avgjord och barnet slipper leva i ovisshet om hur 

frågan skall lösas slutligt. Med "föräldrar" avser jag här för

äldrar som barnet har knutit an till, vilket då också kan vara 

fosterföräldrar där barnet har vistats under mycket lång tid. 

Eftersom omhändertagande av barn är ett djupt och allvarligt in

grepp för barn och föräldrar, är det naturligt att handläggningen 

måste vara sådan att misstag i möjligaste mån undviks. I RR 2446-

1980 och RR 1680-1981, ej pt, förelåg som framgår av rättsfallet 

två motstridiga yttranden. KR fattade beslut i strid mot vad So

cialstyrelsens vetenskapliga råd hade anfört i sitt sakkunnigut

låtande, vilket medförde att barnet under flera månader var ut

satt för stora risker för sin fortsatta utveckling. Föräldrarna 

ansågs kunna klara sig och barnet med hjälp av stödåtgärder, men 

trots en massiv insats med hemvårdare, daghemsvistelse för barnet 

och övervakning blev barnet djupt deprimerat och tillväxten skedde 

för långsamt. Det gick två år och fem månader mellan den första 

anmälan från vederbörande barnklinik till dess KR fattade sitt 

beslut att denna gång inte bifalla föräldrarnas besvär. 
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Under den tiden hade barnet legat på barnklinik ensam, varit i 

fosterhem, varit hos föräldrarna, legat med modern på barnklini

ken, legat på barnkliniken ensam och sedan återigen kommit till 

samma fosterhem. För ett barn under två år är detta ganska om

välvande händelser och inte ägnade att direkt påskynda hans ut

veckling . 

Ett barns omhändertagande sker i de allra flesta fall om barnet 
17) 

är litet p g a förhållandena i föräldrahemmet. Avsikten är, 

att barnet skall hem till föräldrarna om dessa förhållanden för

bättras, och det är också den presumtion man utgår ifrån. Barn 

knyter som regel på ett naturligt sätt an till den vårdare man 

har - den som tillgodoser barnets behov av emotionella kontakter 

och stimulerar barnets utveckling. I lagen har införts bestämmel

ser om minimering av risk för barnets framtida utveckling genom 
1 8 ) 

att skiljas från den vårdare man haft länge. Lagens konstruk

tion medför att man i det första fallet enbart prövar förhållandena 

i hemmet och om där finns risker för barnets utveckling. Finner 

man att förhållandena i hemmet förbättrats så att barnet inte 

längre löper samma risk, skall samhällsvården (vården) om barnet 

upphöra. Därefter skall prövas om barnet kan flyttas från foster

hemmet. Prövningen skall ske med hänsy taget till barnets egna 

förhållanden. 

Denna prövning kompliceras av, att föräldrarna kan - om nämnden 

fattar ett beslut att barnet inte får flyttas - antingen begära 

verkställighet enligt 21 kap FB, eller anföra besvär över nämndens 

beslut. I vissa fall gör man båda delarna, t ex i fallet RR 3405-

1982 ej pt m fl. Där omhändertogs barnet när han var 6 månader 

gammal och vistades sedan i fosterhemmet i fem år innan föräld

rarna begärde att samhällsvården skulle upphöra. Sedan samhälls-

den upphört - efter beslut i RR - beslöt socialnämnden att 

förbjuda flyttning av barnet, som själv reagerade starkt inför 

hotet att flyttas. KR upphävde nämndens beslut om flyttningsför

budet. Efter ett hämtningsförsök begärde föräldrarna verkställig

het genom polishandräckning, vilket bifölls i LR. KR inhiberade 

beslutet och beslöt att risk som ej var ringa för skada på barnets 

själsliga hälsa förelåg om han skulle flyttas tvångsvis. 

17) 25 § a BvL och 1 § 2 st i p LVU 
18) 50 § BvL, 28 § SoL 
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Alla dessa fall visar hur systemet och lagstiftningen medger att 

frågor rörande barn kan dra mycket långt ut på tiden, och helt 

utan att barnet - utom i vissa ärenden rörande vård utom hemmet 

- kan påverka sin egen situation*. I RR 83-1983, som jag redogör 

för i detta avsnitt har förhandlingar ägt rum i tingsrätt och 

hovrätt, länsrätt, kommarrätt och i vissa fall pt i regerings

rätten. Ärendet har vid olika tillfällen behandlats av JO och 

länsstyrelsen som tillsynsmyndigheter, polis och åklagarmyndig

heter har varit inkopplade och anmälan har gjorts till ansvars

nämnden. Som framgår har handläggningen pågått sedan 1977 med 

flera socialförvaltningar och andra sakkunniga som utredare. 

Ärendet omfattar vårdnad och verkställighet, påstådd egenmäktiga 

het med barn, samhällsvård och en begäran att barnen skall få 

undervisas enskilt och inte behöva gå i skola. 

Presentation av vissa typfall 

Lagstiftning och domstolssystemet medger, att föräldrar driver 

processer i en utsträckning som inte på något sätt kan gagna bar

net, I den diskussion som förts de senaste åren har enbart fram

kommit föräldrarnas rättigheter att vårda sina barn, föräldrar

nas rättigheter att bestämma över barnen och föräldrarnas rättig

heter att vårda sina barn som de vill. I intet eller endast mycket 

få fall har någon, och då huvudsakligen socialarbetare, hörts i 

diskussionerna omkring barnets rättigheter att få en dräglig upp

växt. Föräldrarna har legala möjligheter att föra processer i en 

utsträckning som är omöjlig för de barn det gäller, och som också 

ur processekonomiska synpunkter är oerhört kostsamma. Detta beror 

dels på den materiella lagstiftningen, dels på det nuvarande dom

stolssystemet och dels på handläggningsreglerna i övrigt. 

Jag går i fortsättningen igenom några rättsfall, där jag i varje 

punkt kommer att påpeka vilka regler som gäller, vilket då också 

kommer att visa vilken myndighet eller domstol som är ansvarig för 

utredning, beslut och verkställighet av beslutet. 

Det förtjänar att påpekas, att barnavårdslagen numera ersatts med 

bestämmelser i socialtjänstlagen och LVU. Skillnaden är i här be

rörda bestämmelser, att enligt barnavårdslagen sociala centralnämn

den/barnavårdsnämnden fattade beslut om omhändertagande och under

ställde beslutet LR:s prövning om inte föräldrar (och barn över 15 

år) samtyckte till verkställighet av beslutet. Betr omedelbart om

händertagande föreligger i sak ingen skillnad - både enligt äldre 

och nyare lagstiftning fattar socialnämnden beslutet, som får 
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verkställas i högst fyra veckor under vilken tid utredning skall 

ske. 

Analys av RR 3405-1982 ej pt, m fl. 

31206 omhändertogs A för utredning efter en anmälan från barna
vårdscentralen dagen innan. I anmälan framkom att A var 
utsatt för vanvård. 

Barnavårdscentralen hade anmälningsplikt enligt 93 § BvL (numera 

71 § SoL) till SN. Anmälningsplikten föreligger så fort något för

hållande föreligger som gör att nämnden måste ingripa i en aller 

annan form, och förutsätter inte att anmälaren själv skall göra 

en utredning om sådana förhållanden föreligger eller ej. 

Socialnämnden hade skyldighet att göra ett omedelbart omhänder

tagande jml 30 § BvL, om det förelåg sannolika skäl för att in

gripande med stöd av 25 § a) BvL var påkallat, och om beslutet ej 

kunde avvaktas p g a att det t ex fanns risker för barnets hälsa 

och utveckling. 

731213 omhändertogs A för samhällsvård. 

Föräldrarna lämnade samtycke till beslutets verkställande. A, 

placerades i fosterhem enl 36 § BvL, där det framgår att den om

händertagne skall placeras i enskilt hem (eller på anstalt). Den 

vårdform skulle väljas som var den bästa för barnet. 

780914 begärde föräldrarna att samhällsvården skulle upphöra. 

Av 42 § BvL framgick, att samhällsvården skulle upphöra när ända

målet med vården var uppnått. Av 43 § framgick, att samhällsvård 

kunde upphöra även villkorligt, vilket dock inte ifrågasattes här. 

Nämnden hade skyldighet att utreda om ändamålet med vården hade 

uppnåtts. 

781011 begärde socialförvaltningen yttrande från PBU. 

Nämnden har möjlighet att i utredningssyfte begära yttrande från 

läkare eller annan sakkunnig, om det erfordrades för utredningen 

(16 § BvL). 

Våren 1979 förklarar A efter besök hos de biologiska föräldrarna 
att han vill stanna hos sina fosterföräldrar. 

79 0628 gör A sitt andra besök hos de biologiska föräldrarna. 
790727 vägrar A att åka till sina biologiska föräldrar. Rymmer, 

men återfinns av fosterfadern. Vill att utredaren skall 
lova att det blir sista besöket hos de biologiska föräld
rarna. 
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790824 vägrar A följa med till biologiska föräldrarna, går inte 
att övertala. Sparkar och skriker när man föcsöker bära 
honom. Utredaren skriver: "Jag har blivit allt mer överty
gad om att A nu givit uttryck för sin innersta känsla, och 
att så gruvligt kränka den genom att med våld forsla honom 
till föräldrarna skulle vara ett gräsligt övergrepp mot A.11 
A tänker rymma om han inte får vara ifred. 
Föräldrarna är fast beslutna att A (och hans syster B) 
skall hem. 

Orsaken till att A skulle träffa sina biologiska föräldrar var 

huvudsakligen att de inte skulle vara helt okända personer för 

honom om ändamålet med vården kunde anses uppnått. Barn har också 

behov av att känna till sin bakgrund. 

I detta fall skulle ändamålet med vården ha uppnåtts, om förhåll

andena i föräldrahemmet förändrats så att barnen inte längre ut

sattes för vanvård och fick tillräcklig stimulans i hemmet. 

791026 uttalade PBU i sitt yttrande till nämnden: - om han skulle 
tvingas bryta med fosterföräldrarna och återgå till biolo
giska föräldrarna skulle han med hänsyn till de biologiska 
föräldrarnas situation och A:s ålder ta skada som ej är 
ringa. Det är väsentligt, att han får hålla kontakten med 
de biologiska föräldrarna, vilket är lättare om han känner 
sig trygg hos fosterföräldrarna. 

791115 beslöt SN att samhällsvården skulle bestå. 

Utångspunkten för SN:s beslut måste ha varit att förhållandena i 

föräldrahemmet inte kunde tillgodose A:s behov, och att ändamålet 

med vården ännu inte var uppnått. Socialnämnden hade bl a grundat 

sitt omhändertagandebeslut på att föräldrarna p g a missförhållan

den i hemmet ansågs brista i förmågan att fostra barnet. 

SN:s motivering vid ovanstående beslut grundades på att man ansåg 

stor risk föreligga för att A skulle utvecklas ogynnsamt vid en 

överflyttning till de biologiska föräldrarna. Beslutet grundades 

bl a på att de hemmavarande barnen företedde klara tecken på under-

stimulering. Ytterligare ett barn i familjen skulle förvärra si

tuationen. I utredningen åberopades också att problem uppstod då 

man från sociala centralnämnden sökte sammanföra A med de biolo

giska föräldrarna i deras hem. Vid färd till och från föräldra

hemmet visade sig A utsättas för svåra slitningar. 

791205 anför föräldrarna besvär över SN:s beslut. 

Möjlighet till dessa gavs i 80 § BvL, vilken innehöll en uppräk

ning av de fall där den enskilde hade möjlighet att klaga över 

någon nämnds beslut. Besvär skulle avgöras av länsrätten, som 

följer reglerna i förvaltningsprocesslagen vid handläggningen. 
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791219 A vägrar kategoriskt att flytta. 

A:s beslut har i och för sig inte med händläggningen att göra. Då 

han fattar sitt beslut är han endast 6,5 år, och avgörande hänsyn 

till hans vilja tas inte i något fall. Här gäller också rent for

mellt att handläggande myndigheter endast har att avgöra om ända

målet med vården är uppnått eller ej, med hänsyn taget till alla 

faktorer. I vägningen av dessa kan A:s viljeyttring komma med som 

en av många faktorer. 

800222 A säger spontant att han vill bo kvar hos fosterföräldrarna 
men kan tänka sig att hälsa på de biologiska föräldrarna 
när han vill. 

Se tidigare kommentar. 

800219 utlåtande från socialkonsulenterna till LR: De biologiska 
föräldrarna har inte förståelse för barns behov. Man kan 
inte bortse från att de två hemmavarande systrarna är 
understimulerade. Föräldrarna vägrar acceptera dessa upp
gifter. De anser sig som föräldrar "ha rätt att ha A hos 
sig." Socialkonsulenterna föreslår avslag på besvären. 

En förvaltningsdomstol skall enligt 8 § FPL "tillse att mål blir 

så utrett som dess beskaffenhet kräver." Det innebär att rätten 

antingen genom att själv infordra utlåtanden från sakkunnig eller 

uppmana SN eller part att få fram ett sådant. Förvaltningsprocessen 

är huvudsakligen skriftlig. 

800408 A:s föräldrar klagar hos JO rörande umgänge med barn som 
vistas i fosterhem m m. JO:SN har i yttrande redogjort 
för de åtgärder som vidtagits för att föräldrarna skall 
få tillfälle att umgås med A (och hans syster) och bygga 
upp kontakten med dem. JO finner inga skäl att rikta någon 
anmärkning mot någon berörd SN eller tjänsteman hos dem. 

JO är tillsynsmyndighet och granskar oftast handläggningsfrågor 

och myndighetsutövning. Om ett ärende är anhängigjqrt hòs ;domstol-

T vilket är fallet här , föregriper inte JO domstolens prövning. 

JO tar endast i undantagsfall upp klagomål rörande ärenden som är 

mer än två år gamla. 

800403 Föräldrarnas ombud anför som skäl för ett snabbt beslut 
i LR att A börjar växa fast i K och kamratkretsen där. 
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800619 Avslag på besvären i LR (8 983-1979). Domslut: 
" - Länsrätten förutsätter dock att sociala centralnämnden 
nu aktivt arbetar för att samhällsvärden snarast skall 
kunna avslutas. Detta förutsätter dock att ett intensivt 
samarbete kommer till stånd mellan de biologiska föräldrar
na och företrädare för sociala centralnämnden samt foster
föräldrarna. Målsättningen bör vara, att samhällsvården 
skall kunna avslutas efter ytterligare omkring sex månader." 

LR hade vid det tillfället att avgöra om ändamålet med samhälls-

vården kunde anses uppnått (42 § BvL). LR gjorde en bedömning 

av innehållet i vården och ansåg att denna borde förändras så 

att ändamålet med den var uppnått efter omkring sex månader. Det 

är - och var - SN som har att avgöra innehållet i vården och 

också att i första instans pröva om ändamålet med vården uppnåtts. 

800826 lämnar nämnden yttrande till KR, dit föräldrarna har klagat. 
Däri framgår, att A börjat "bajsa på sig" efter ett besök 
i föräldrahemmet i juni. Han har börjat skolan. Det hävdas, 
att föräldrarna inte kan ge A stöd och stimulans. Nämnden 
hemställer att besvären lämnas utan bifall och att LR:s 
tidsangivelser för upphörande av samhällsvården utgår, då 
de angivna förutsättningarna endast bidrar till att skada 
barnets utveckling. 

Socialnämnden är inte part i mål rörande omhändertagande, men in

tar partsställning i högre instans, SN har rätt att anföra besvär 

i överinstans i ärende rörande omhändertagande för samhällsvård 

(numera beredande av vård) och att yttra sig över anförda besvär 

från motparten. 

Ur beteendemässiga synpunkter är det helt klart, att A omedvetet 

reagerar på den situation han är försatt i - risken att flyttas 

från de personer som han emotionellt anser vara sina föräldrar, 

även om han möjligen intellektuellt kan ha klart för sig att han 

också har andra föräldrar och syskon än i fosterhemmet. Hans omed

vetna protest tar sig uttryck i vissa kroppsliga funktioner, t ex 

ovan nämnda enkopres. 

801014 KR lämnade besvären utan bifall. "Det ankommer på nämnden 
att - sedan säkrare bedömning föreligger om föräldrarnas 
förmåga att handhava vårdnaden om A och umgänget mellan 
honom och föräldrarna stabiliserats - på nytt pröva frågan 
om samhällsvårdens upphörande." 

KR undanröjer alltså LR:s tidsbestämda beslut och överlämnar helt 

lagenligt åt SN att när så är lämpligt eller när föräldrarna åter 

begär det ta upp frågan om samhällsvårdens upphörande. 

Föräldrarna klagar hos RR och får prövningstillstånd. 

810514 RR förklarar att samhällsvården skall upphöra. "Vad som 
framkommit i målet ger ej anledning antaga att A:s kropps
liga eller själsliga hälsa skulle utsättas för fara eller 
hans utveckling äventyras om samhällsvården upphör och A 
som en följd därav kommer under makarna S:s (föräldrarnas) 
omvårdnad." 
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RR ansåg att den omställning som skulle följa efter beslutet om 

samhällsvårdens upphörande kunde medföra påfrestningar för A, som 

"emellertid är en normalt utvecklad pojke." RR utgår från presum-

tionen att barn och föräldrar i största möjliga utsträckning skall 

återförenas och anser att de förhållanden inte längre föreligger 

som medförde att A omhändertogs för samhällsvård. Det är troligt 

och möjligt att det är så - om inte annat är A inte längre ett 

spädbarn. RR har gjort bedömningen i enlighet med lagstiftarens 

mening att det är förhållandena i hemmet som skall prövas om 

omhändertaqandet orsakades av dessa. Har de förbättrats till

räckligt i sådan utsträckning som planerats är ändamålet med 

vården uppnått. Den skall då upphöra. 

Föräldrarna begärde såväl före som efter RR:s dom att barnen 

skulle överflyttas till dem med stöd av 21 kap 6 § FB. 

Av bestämmelsen framgick;att den som hade vårdnaden hade rätt att 

"påkalla länsrättens åtgärd för att barnet skall överflyttas 

till honom" oavsett att allmän domstol inte fattat beslut iivård-

nadsfrågan, utan vårdnaden är den legala, d.v.s. förälders. 

Länsrätten har efter en sådan begäran att fatta beslut om verk

ställighet, ev. vid vite för den som skall lämna ut barnet, 

eller med polishandräckning. Länsrätten kan också förordna om 

medling för att få barnet utlämnat frivilligt från den som har 

hand om det (21 kap 2 och 3 §§ i deras lydelse före 1 juli 1983). 

810611 SN beslutar att med stöd av 50 § BvL förbjuda flyttning av 
A från fosterhemmet. 

SN hade rätt att förbjuda flyttning om det förelåg risk som ej 

var ringa för skada på barnets kroppsliga eller själsliga hälsa 

om det flyttades från fosterhemmet. Man kunde för viss tid eller 

tills vidare förbjuda föräldrarna eller andra vårdnadshavare att 

ta barnet från hemmet. Till skillnad från prövningen beträffande 

upphörande av samhällsvården, där förhållandena i föräldrahemmet 

var utslagsgivande, prövas i detta fall barnets förhållanden i 

relation till vad som kan hända vid en flyttning. Lika lite som 

vid omhändertagande ftiåste yttringarna av skadorna visa sig - det 

räcker med att "risk, som ej är ringa" föreligger. Detta innebär 

också, att enbart det faktum att samhällsvården upphör inte är 

liktydigt med att barnet också flyttas från fosterhemmet. 19) 

19) Motsvarande bestämmelse i SoL är 28 §. Om vården jml LVU upp
hör kan barnet nu stanna kvar i familjehemmet på frivillig 
basis utan tvångsåtgärder. Tidigare fanns möjlighet till s.k. 
frivilligt omhändertagande enl 31 § BvL. 
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Konsekvensen av detta är att prövningen sker i olika led, och att 

den enskilde, t ex föräldern, inte rimligen kan förstå varför han 

inte kan få hem barnet när samhällsvården ändå har upphört. 

810630 Föräldrarna anför besvär över beslutet att förbjuda flytt
ning av A från fosterhemmet. 

LR har nu dels en ansökan från föräldrarna om verkställighet,dels 

besvär från föräldrarna över socialnämndens beslut. 

Av 50 § B vL framgick, att förbud enligt bestämmelsen inte utgjorde 

hinder för verkställighet efter beslut av länsrätten. Det betyder, 

att bestämmelserna om verkställighet "tar över" beslut enl 50 § BvL 

Båda bestämmelserna ( 21 kap 5§ andra stycket FB och 50 § Bvl) 

innehåller i sak att barnet inte får flyttas i de fall "risk, som 

ej är ringa" föreligger för skada på barnets kroppsliga eller 

själsliga hälsa. 

811126 LR beslutar dels att lämna föräldrarnas ansökan om verk
ställighet utan bifall, dels att lämna föräldrarnas besvär 
över flyttningsförbudet utan bifall. 

Länsrätten hade gjort sin prövning utifrån vad som visades om 

barnets förhållanden. I enlighet med dep.chefens uttalande i prop 

härom togs hänsyn till barnets utvecklingsgrad, ålder, egenskaper 

och känslobindningar liksom till förhållandena i fosterhemmet, 

den tid barnet vistats där och vilken föräldrarnas befattning med 

barnet varit under omhändertagandetiden. 

En sådan bedömning skall grundas på allmänmänsklig erfarenhet och 

på vad som är känt inom psykologisk och medicinsk vetenskap. 

Det hade visats att A:s enkopres tilltagit under de perioder han 

skulle träffa föräldrarna och minskat den period när man undvikit 

att pressa honom med fler besök hos föräldrarna. I det här spe

ciella målet framgick att A hade stabila och trygga känslomässiga 

relationer till fosterföräldrarna som han upplevde som sina egent

liga föräldrar och som därför var hans identifikationsobjekt och 

vuxenförebilder. Det framgick att det medförde betydande risker 

för barns hälsa att bryta en sådan relation. Det finns i sådana 

fall stor risk för att barnet inte kan knyta känslomässiga kon

takter i fortsättningen. 

820401 Muntlig förhandling i KR, dit föräldrarna klagat över LR: s 
beslut och yrkat att överflyttning skulle ske jml 21 kap 
6 § FB.Föräldrarna ställde sig avvisande till ytterligare 
korta besök i hemmet och ville i stället ha en överflyttning 

Fosterföräldrarna och SN bestred bifall till besvären. 
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I frågan om socialnämndens flyttningsförbud är nämnden part, médan 

fosterföräldrarna är part då det gäller verkställigheten enligt 

FB. Fosterföräldrarna uppgav i KR att A blir orolig då frågan om 

överflyttning eller förhandligar i domstolen kommer på tal. 

I detta fall hade A knutit an till fosterföräldrarna och det fram

fördes av sakkunniga i KR att det är skadligt för barn ett flytta 

dem mot deras vilja om de har knutit an till vissa vuxna. "Den in

ställning lagstiftningen har till överflyttningar är därför fel

aktig." Här ansågs föräldrarnas bristande förmåga att förstå 

svårigheterna och deras ovilja att ta emot hjälp i samband med en 

överflyttning som skulle vara den största risken med flyttningen. 

KR anförde i sina domskäl att det särskilt med hänsyn till A:s 

robusta konstitution inte kunde anses utrett att det skulle före

ligga risk för annat än övergående skada på hans hälsa om verk

ställighet skedde. Sådana omständigheter förelåg inte som avsågs 

i 21 kap 4 och 5§§ FB.KR beslöt att fosterföräldrarna vid vite 

skulle överlämna A till en socialnämndens tjänsteman för att 

därefter överlämnande skulle ske till föräldrarna. 

820608 RR meddelar ej prövningstillstånd. Tidpunkten för verk
ställigheten flyttas emellertid fram c:a 6 veckor. 

Enligt 35 § förvaltningsprocesslagen prövas kammarrätts beslut 

när besvär har anförts endast om RR meddelar prövningstillstånd. 

Prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att frågan prövas av regeringsrätten eller 

om målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt 
2 0) 

förbiseende eller grovt misstag. I detta fall meddelades 

inte prövningstillstånd och KR:s dom stod alltså fast. 

Föräldrarna begärde återigen verkställighet, att denna skulle ske 

omgående och genom polismyndighetens försorg, sedan hämtningen vid 

den angivna tidpunkten hade misslyckats. 

820825 LR beslutar att verkställighet skall geriom polisens 
försorg och med iakttagande av de regler som finns i 
21 kap 8 § FB samt 19-23 §§ kungörelsen (1967:715) med 
föreskrifter om tillämpning av 21 kap FB. 

LR åberopar i sina domskäl RR:S och KR:s bedömningar av sakkunnig

utlåtanden och anser att om inte högre instans bedömt dessa på 

annat sätt än att A. skall återvända hem, föreligger inte skäl 

att verkställighet genom polishämtning skulle innebära risk som 

ej är ringa för skada på A:s själsliga hälsa. 

20) 36 § FPL 
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21 kap 8 § FB ger vid handen att hämtning och annan åtgärd skall 

utföras på ett så skonsamt sätt som möjligt, och beskriver vilka 

tjänstemän som skall närvara. Om sjukdom eller annat särskilt 

hinder möter skall hämtningen uppskjutas. 

De åberopade bestämmelserna i kungörelsen reglerar sättet på 

vilket polisen skall verkställa LR:s beslut. Av 22 § framgår bl a 

att om hinder enligt 21 kap 8 § FB möter, skall polisen under

rätta länsrätten, om inte hindret är endast tillfälligt. 

Fosterföräldrarna anförde besvär över beslutet. 

820903 KR inhiberade LR:s dom. 

Av förvaltningsprocesslagen framgår, att rätten har möjlighet att 

förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte skall 
2i) 

gälla. Av formuleringen framgår, att bestämmelsen är till

lämplig endast i besvärsmål men inte i t ex ansöknings- eller 

underställningsmål. Meningen är att inhibition skall kunna med

delas om det är av påtaglig betydelse för en klagande att det 

överklagade beslutet inte verkställs förrän det har prövats i 

högre instans. Dep.chefen fann att i t ex mål om överflyttning av 

barn borde rätten ha möjlighet att meddela interimistiska förord-
2 2 )  

nanden av andra slag än inhibition. 

820917 KR fann att A:s långvariga vistelse hos fosterföräldrarna, 
hans starka anknytning till dem och till systern, de brist
fälliga kontakterna mellan A och hans föräldrar samt A:s 
psykiska besvär inte var för sig men tillsammantaget, i 
förening med vad som kommit fram angående A:s egen vilje
inriktning fick anses utvisa att verkställighet f n skulle 
medföra risk som ej var ringa för skada på A:s själsliga 
hälsa. Besvären bifölls. 

Föräldrarna anförde besvär över beslutet 

RR meddelade ej prövningstillstånd. (RR 3405-1982 ej pt 
m fl) 

1 detta ärende har bedömningar gjorts av sakkunniga: socialnämnden 

barnpsykiater och barnpsykolog samt socialkonsulenterna. Samtliga 

sakkunniga har ansett det medföra risker som inte är ringa för 

barnet att flyttas från fosterföräldrarna. Domstolarna har emeller

tid bedömt materialet på sådant sätt, att man i vissa fall funnit 

det "inte styrkt" att A skulle löpa fara till sin hälsa annat än 

tillfälligt. 

21) 28 § FPL 
2 2) Wennergren: Förvaltningsprocess s 212 
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Min egen kommentar om detta är att domstolarna ansett det för

hållandet att föräldrar har rätt att utöva vårdnaden om sina barn 

genom att vårda dem i hemmet är viktigare än att barn inte skadas, 

om än "tillfälligt". Presumtionen i socialtjänstlagen är enligt 

departementschefen att nämnden bör på olika sätt främja barnets 

och vårdarnas kontakter med föräldrahemmet/ och att man alltid 

bör hålla i minnet att i normalfallet barnet efter en längre eller 
23) 

kortare tid skall återförenas med sina föräldrar. 

Handläggningstiden i detta ärende har varit ganska exakt fyra år. 

Under den tiden utvecklade A en enkopres, han "bajsade i byxorna" 

vid påfrestningar. Detta är ett allvarligt symtom på psykiska 

störningar hos barnet. Under fyra år har A varit nödsakad känna 

sig mer eller mindre hotad av de vuxnas uppfattning att han skulle 

hem till föräldrarna. Av handlingarna framgår att han rymt och att 

han förvissat sig om att han fick komma tillbaka till fosterför

äldrarna innan han bestämde sig för att hälsa på föräldrarna. 

Enbart hotet att siijas från de vuxna som man emotionellt betraktar 

som sina föräldrar är ohyggligt skrämmande för ett barn, hur stabilt 

och robust det än synes vara. 

En av orsakerna till de många prövningarna vid domstolar ligger i 

att fråga om upphörande av samhällsvård (numera vård) och frågan 

om förbud mot flyttning av fosterbarn enligt gällande lagstiftning 

inte kan behandlas i samma prövning. Prövningen av upphörande av 

vården sker i relation till förhållandena i föräldrahemmet. Pröv

ningen av beslut om förbud mot flyttning av fosterbarn sker i re

lation till barnets förhållanden. 

En annan orsak är parternas möjligheter att vid flera tillfällen 

begära t ex verkställighet, trots att det av olka anledningar 

inte finns praktiska möjligheter att genomföra en överflyttning av 

barnet. Föräldrarna kan då så småningom glömma bort vad som kan 

tillgodose barnets behov och ser i stället till sina egna rättig

heter. 

I följande ärende har frågan om barnens intressen helt underord

nats föräldrarnas. 

1977 dömde en TR att modern skulle vara vårdnadshavare för två barn, 

fördda 1969 och 1971, HovR fastställde beslutet. Viss umgängesrätt 

tillerkändes fadern. 

Beslutet hade föregåtts av en vårdnadsutredning, i vilken före

slogs att barnen skulle delas mellan föräldrarna, eftersom man 

befarade att umgängesrätten annars inte skulle fungera. TR ansåg 

23) Prop 1979/80:1 del A s 540 
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emellertid, att eftersom modern hade ett yrke som gjorde henne van 

vid barn, hon säkert skulle medverka till att fadern fick träffa 

sina barn. 

Länsrätten har därefter vid tjugo olika tillfällen (tom maj -83) 

fattat beslut om vitesföreläggande för modern, utdömt vite och 

beslutat om verkställighet genom polismyndighetens försorg. 

KR har vid elva olika tillfällen fattat beslut i verkställighets

frågorna, och RR har vid fem olika tillfällen beslutat att ej 

meddela prövningstillstånd, och meddelat prövningstillstånd vid 

ett tillfälle. 

Av de tjugo tillfällen som LR har fattat beslut om verkställighet, 

har fem beslut avsett polishandräckning. 

Under de sex år som ärendet har pågått, har fadern begärt och 

fått vårdnaden om det yngre barnet Y. Han har i första instans 

fråntagits umgängesrätten med det äldre barnet A, men återfick 

umgängesrätten i HovR. HD meddelade ej pt. Modern har därefter 

åter fått vårdnaden interimistiskt om Y. 

Under denna tid har minst 46 olika beslut fattats av förvaltnings

domstolarna i frågan om verkställighet och utdömande av viten. 

Under år 1981 omhändertogs barnen för samhällsvård p.g.a. de för

hållanden som rådde och hur tvisten inverkade på barnen. I de 

fallen fattades ii beslut och domar i SN, LR, KR och RR. 

I vårdnadsfrågan har - efter 1978 - fattats 11 beslut i TR och 

HovR. 

I ärendet förekommer dessutom nio anmälningar till JO, anmälan 

till länsstyrelsen som tillsynsmyndighet, anmälan till ansvars

nämnden betr läkarintyg, beslut från länsåklagaren om åtal, 

beslut i förvaltningsdomstolar om socialbidrag, skattefrågor och 

folkbokföringsmål, jävsfrågor och fråga om enskild undervisning 

i hemmet för barnen. Socialnämnder, läkare vid olika sjukhus, 

skolpersonal (skolpsykologer, lärare m fl) och polis tillhör de 

myndigheter som haft att handskas med ärendet. Föräldrarna har 

var och en på sitt sätt också mobiliserat vänner, kulturarbetare 

m fl för att dessa skall kunna yttra sig, vara med som vittnen 

vid olika tillfällen o.s.v. 

Vårdnads- och umgängesfrågan - som är grunden för alla andra åt

gärder - regleras i 6 kap FB. Av bestämmelserna framgick (före 

1 juli 1983) att vårdnaden om barnet skulle tillerkännas den av 

föräldrarna som med hänsyn taget till barnets bästa var den lämp-
24) 

ligaste vårdnadshavaren. * Förälder som inte hade vårdnaden 

24) 6 kap 7 § FB 
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25) 
borde inte betagas umgänge med barnet utom i mycket speciella 

undantagsfall. 

Den bedömning domstolarna har gjort i detta fall är att modern 

med hänsyn tagen till samtliga omständigheter först ansågs vara 

den lämpligaste vårdnadshavaren för barnen. Sedan fadern begärt 

vårdnaden överförd till sig, fråntogs hans umgängesrätten med det 

äldsta barnet, som då var knappt 11 år. I hovrätten ändrades be

slutet så att han dels fick vårdnaden om det yngre barnet, dels 

återfick umgängesrätten med det äldre. Då var barnen drygt 11 

resp 9,5 år gamla. Fadern fick emellertid aldrig utöva vårdnaden, 

då modern vägrade överlämna barnet och hämtning med polis inte 

någon gång i det skedet gick att genomföra, eftersom närvarande 

läkare bedömde att risk som ej var ringa förelåg för barnets 

psykiska hälsa. Två hämtningsförsök gjordes i mars och april 1983. 

26) 
Den legala grunden för verkställigheten finns i 21 kap FB 

Av 3 § framgick att LR kunde förelägga vite eller, om det anses 

nödvändigt, besluta att barnet skulle hämtas genom polismyndig

hets försorg. LR kunde vägra verkställighet om förhållandena änd

rats väsentligt efter allmän domstols dom (5 §) eller om risk som 

ej var ringa förelåg för skada på barnets kroppsliga eller själs

liga hälsa, i 8 § regleras tillvägagångssättet - det skulle vara 

för barnet så skonsamt som möjligt - och i 10 § ges möjlighet för 

LR att förordna om läkarundersökning av barnet. Det finns ingen 

begränsning i möjligheterna att begära överföring av vårdnaden 

eller verkställighet av vårdnads- och umgängesrättsbeslut. 

Omhändertagande för samhällsvård (först omhändertagande för utred

ning) skedde med stöd av §§ 25 a, 29 och 3 0 BvL, då man ansåg, 

att barnen behandlades i hemmet på ett sådant sätt att deras 

kroppsliga eller själsliga hälsa var i fara och deras utveckling 

äventyrades p g a moderns olämplighet som fostrare. Besluten 

fastställdes i LR. KR fastställde inte beslutet betr det yngre 

barnet eftersom fadern var vårdnadshavare och inte hade möjlighet 

att utöva vårdnaden. Betr det äldre barnet ansåg KR att hennes 

egen vilja i förening med de erfarenheter hon fått i konflikterna 

mellan föräldrarna borde tillmätas betydelse. (Prövningen i KR 

skedde med stöd av LVU)Stridigheterna ansågs inte utgöra en sådan 

25) 6 kap 11 § FB 
26) Här avses FB i dess lydelse före 1 juli 1983. 
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för A:s hälsa eller utveckling att förutsättningar för vård med 

stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kunde 

anses föreligga. 

Under omhändertagandetiden begärde fadern verkställighet av be

slutet om umgänge med Y. LR anförde: 

"Med hänsyn till att Y för närvarande är föremål för samhällsvård 
enligt 25 § a ) och 29 § barnavårdslagen kan verkställighet enligt 
föräldrabalken inte ifrågakomma." 

Fadern anförde därefter besvär över nämndens beslut om umgänges

rätt under den tid barnet vistades på barnhem. 41 § 2 st BvL gav 

vid handen att föräldrarna var underkastade de bestämmelser som 

nämnden meddelade vad gällde umgänge med barnet. LR biföll inte 

faderns besvär. 

Fadern anförde också besvär över nämndens beslut att omplacera 

Y till vård i familjehem. Av 36 § BvL framgick att det omhändertag

na barnet skulle placeras i enskilt hem eller på anstalt, och att 

lämplig vårdform skulle väljas för honom. LR inhiberade beslutet 

och fattade sedan beslut i målet. 

Det är en laglig rättighet för varje människa som känner sig illa 

behandlad av myndigheterna att klaga hos tillsynsmyndigheter och 

att få den hjälp som är möjlig. I detta fall rör målet två barn, 

som varit utsatta för hämtning av polis, och har intalats att de 

inte kan vara hos fadern av olika medicinska skäl och har med 

åren blivit mycket rädda för honom. Modern har enligt en dissi

dent vid ett förhandlingstillfälle i KR uppenbarligen ljugit i 

samband med ett bortförande av barnen från barnhemmet. Barnen 

lever alltså i en atmosfär där polis, rättegångar, anmälningar 

och uttalad rädsla är deras vardag. De skador som detta - enbart 

genom föräldrarnas försorg - har åstadkommit är det omöjligt att 
21) 

uttala sig om. (Se R 83-1983 ej pt) } 

I detta ärende framgår det också klart, att processerna om vårdnad 

och verkställighet förs samtidigt inom två olika domstolssystem. 

27) i detta och flera andra ärenden är mångfalden domar och beslut 
av den art att jag inte kan hänvisa till alla. Därför används 
som regel det sista beslutet i högsta instans, som är till

gängligt för mig. 
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Följande ärende visar med all önskvärd tydlighet, att också det 

faktum att samma domstol inte på en gång lagligt kan beakta alla 

aspekter i ett ärende medför rättsosäkerhet för barnet: 

juni 1982 ringde en 8-årig pojke till sin far, som inte hade 
vårdnaden om honom, och ville bli hämtad.Pojken G 
kände sig hotad av modern och hade också blivit slagen 
så att han blött näsblod. 

Fadern hämtade honom omedelbart och lät läkarundersöka 
G. Läkaren uttalade i ett yttrande, att han inte kunde 
avgöra om någon har blött näsblod om inte blödningen är 
mycket stor, och tillade att "denna pojke är inte av 
den typ som fabulerar." 

Socialnämnden inledde en utredning jml 50 § SoL. 

SN är skyldig att verkställa utredning när nämnden får kännedom om 

att något kan föranleda åtgärd av nämnden. I detta fall vistades 

barnet tillfälligt hos fadern efter ovanstående händelse. Utred

ning skedde om hans förhållande till modern/vårdnadshavaren. 

Pojken vägrade återvända till modern. 

SN:s utredare fann inte skäl för åtgärd enligt LVU, eftersom 

barnet nu de facto vistades hos fadern. I utredningen hävdade G 

att han blivit slagen såväl av modern som av sin äldre bror, och 

att han vägrade återvända hem. 

Juli månad 1982 begär fadern hos TR att vårdnaden om G interimi
stiskt skall överföras till honom. 

820804 beslöt LR att förelägga fadern att vid vite av 1.000:-
överlämna G till modern. 

Länsrättens beslut grundade sig på bestämmelserna i 21 kap FB. 

LR fann inte belagt att det fanns risk för skada på G:s kropps

liga eller själsliga hälsa om han återfördes till modern (5 § 2 st) 

Vitet förelades med stöd av 3 §. 

820823 TR ansåg att det inte förekommit någon omständighet som 
motiverade att vårdnaden om G omedelbart borde överföras 
till fadern i avvaktan på ytterligare utredning och slut
ligt avgörande i målet. 

TR fann alltså, att 6 kap 8 § FB inte var tillämplig på sådant 

sätt, att ett interimistiskt beslut fordrades från rätten. Av be

stämmelsen framgår, att vårdnaden skall överföras till den andra 

föräldern, "om det finnes skäligt med hänsyn till barnets bästa." 

820830 fastställde KR LR:s beslut om verkställighét. 

820930 avslog RR ansökan om prövningstillstånd. 
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821013 beslutar LR att fadern vid vite av 5.000 skulle återföra 
G till modern. 

Länsrättens beslut grundade sig på bestämmelserna i 21 kap FB. 

LR bedömde att barnet inte nått den mognad att hans vilja kunde 

vara avgörande (4 §) och inte heller att risk som inte var ringa 

förelåg om han skulle återföras till modern (5 § 2 st).LR förelade 

vitet med stöd av 3 §. 

821020 beslöt SN att omhänderta G, eftersom nämnden som väl kände 
G ansåg att det förelåg fara för G:s psykiska hälsa om han 
tvingades hem. 

821026 beslöt LR att inte fastställa det underställda beslutet. 

SN grundade sitt beslut på 6 § LVU, där det framgår att nämnden får 

besluta om omedelbart omhändertagande om rättens beslut inte kan 

avvaktas med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling, eller 

till att den fortsatta utredningen kan försvåras eller vidare 

åtgärder hindras. Efter att LR fastställt sitt verkställighets

beslut inkom till nämnden yttrande från en barnpsykiater,vilken 

starkt betonade faran för barnet att tviïigas till modern 

LR anförde i sina domskäl, att de skäl för omhändertagande som 

åberopades i målet tidigare hade varit föremål för domstolsprövning 

i målet om verkställighet enligt 21 kap föräldrabalken, och att 

det därvid inte funnits föreligga hinder för att överföra G till 

modern. LR anförde vidare: 

"Allmän domstol har denna höst inte funnit någondera av föräldrar-~ 
na olämpliga som vårdnadshavare. - - Det är i målet uppenbart att 
socialnämndens beslut om omhändertagande av G. endast utgör ett 
underkännande av olika domstolars samfällda bedömning av riskerna 
vid en överflyttning av G till modern. Argumentering av denna art 
skall göras i målet om överflyttning. 

Den enda omständighet som mot modern åberopas utgöra brist i om
sorgen om barnet eller annorledes kan medföra fara för barnets 
hälsa eller utveckling är det förhållandet att modern vill utöva 
sin lagliga rätt till vårdnad om barnet. Sådan talan kan uppenbar
ligen inte bifallas." 

LR bortsåg från dels befintliga intyg från barnpsykiater om barnets 

hälsa, dels det faktum att SN vare sig är part i verkställighets

mål eller bereds tillfälle att yttra sig. LR anser också att bedöm

ningen av "risk som ej är ringa för barnets kroppsliga eller själs

liga hälsa" i 21 kap 5 § 2 st FB bedöms på samma sätt som 1 § LVU, 

där det endast talas om "fara för hans hälsa eller utveckling". 

"Risk som ej är ringa" är enligt min uppfattning ett betydligt 

större krav på risker än uttrycket "fara", som fordrar en annan 

bedömning. 

Skrivningen ger vid handen, att LR ansåg sin prestige kränkt 

genom att SN i enlighet med sin skyldighet försökte skydda barnet. 
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821027 anforde SN besvär över LR:s beslut 

SN skrev bl a i sitt beslut:" Att tvinga G tillbaka till modern 
innebär också fara för G:s sociala utveckling då hans tillit till 
vuxna, främst fadern som nu är hans största och kanske enda stöd, 
allvarligt äventyras. G:s psykiska hälsa är också i allvarlig 
fara i moderns hem eftersom han med största sannolikhet kommer att 
få stå till svars inför henne för att han har gjort henne ledsen. 
G är rädd att få ta emot stryk och han har vid flera tillfällen 
uppgivit att han fått stryk av modern." 

821110 beslöt nämnden att hos länsrätten ansöka om vård jml LVU. 

Vid nämndens sammanträde förnekade modern bestämt att hon hade 

slagit G. Hon gick emellertid med på att G fick stanna hos fadern 

så länge han ville under förutsättning att hon fick ha kvar vård

naden om barnet. Det noterades att hon inte återkallat sin begäran 

om verkställighet. 

SN ansåg det föreligga allvarlig fara för G:s psykiska hälsa och 

hans sociala utveckling om han skulle tvingas till moderns hem 

och kvarstanna där. 

821123 beslöt KR att lämna SN:s besvär utan bifall. 

821124 muntlig förhandling i LR. 

Barnpsykiater som undersökt G uppgav att han inte ville berätta 

något som medförde att G kunde bli straffad om han återfördes till 

modern. Han ansåg det föreligga risk för detta och att G : s hälsa 

var i uppenbar fara om han skulle tvingas att mot sin egen uttala

de vilja återvända till modern. 

821201 LR lämnade socialnämndens ansökan om vård utan bifall. 

I sin dom påpekar LR att G vistats hos modern i 8 och ett halvt år 

och "i allt väsentligt utvecklats normalt i denna hemmiljö." 

LR ansåg det inte styrkt att G blivit slagen (med undantag för 

ett tillfälle 1976-1978) och underkände helt vittnesuppgifter från 

t ex föreståndaren på fritidshemmet där G vistades. 

LR prövade också förutsättningarna för att G skulle kunna vistas 

i hemmet sedan "en normalisering skett av de temporära olägen

heter, som kan uppkomma i samband med en sådan överflyttning." 

LR bedömde att G inte skulle utsättas för någon för honom skadlig 

behandling om han flyttade hem. 

SN anförde besvär hos KR. Modern medgav därefter att vård

naden om barnet överfördes till fadern. 

821223 TR: dom i vårdnadsfrågan 

830104 Besvären återkallas från kammarrätten, eftersom förutsätt

ningar inte längre förelåg för beredande av vård utom hemmet. 
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TR dom i vårdnadsfrågan grundade sig på bestämmelserna i 6 kap 8 § 

2 p, där det framgår att om föräldrarna är ense om att vårdnaden 

skall överföras från den ena till den andra, skall rätten besluta 

så, om det inte är uppenbart stridande mot barnets bästa. 

I detta mål pågick samtidigt handläggning i fråga om vårdnad, 

verkställighet och beredande av vård utom hemmet. Som jag nämnt, 

handläggs verkställighet och mål enligt LVU i förvaltningsdomstol, 

men med utgångspunkt från två lagar, där rekvisiten är olika ut

formade och enligt min uppfattning skall tolkas på olika sätt. 

Risken att domstolens bedömning blir låst vid den ena bestämmelsen 

är som det visats här mycket stor. Förvaltningsdomstolen tar också 

hänsyn till vad allmän domstol har beslutat, där bedömningen sker 

med hänsyn till "barnets bästa", vilket kan tolkas som den posi

tiva formuleringen. (KRSU 5688-1982 m fl). 

S ammanfat triing 

I detta kapitel har jag visat dels vilken tid som kan åtgå vid 

handläggningen av ärenden rörande barn. Jag har också i ovan-

stiende ärende visat vilka konsekvenser det kan ha om samma 

domstol skall fatta beslut i olika typer av mål och då inte ser 

skillnaderna i rekvisiten i de olika bestämmelserna. 

Det är klart fastslaget, att barn inte mår bra av att leva i 

ovisshet om sin situation, och i vissa fall inte ha någon möjlig

het att påverka denna. Det sist refererade ärendet ovan handla

des i och för sig i endast sju månader, men det är tillräckligt 

för att ett barn som tidigare levt under otrygga förhållanden 

lever i skräck för utgången av förhandlingarna. 

Föräldrarna har möjlighet att driva processer i hur stor utsträck

ning som helst. De har ofta rätt att få allmän rättshjälp och i 

processerna om omhändertagande rätt till offentligt biträde. 

Barnen kan endast få bistånd av offentligt biträde i omhänder

tagandemål. Barnen får inte i vårdnads- och verkställighetsmål 

föra sin egen talan, få allmän rättshjälp eller offentligt biträde 

och har ingen möjlighet att kunna avkorta tiden för processen. 

I en slutdiskussion kommer jag att lägga fram förslag till ändring 

i hithörande frågor. 

Detta kapitel avslutas med nio rättsfall, vilka mer överskådligt 

visar handläggning och tidsåtgång. 
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Handläggning av ett vårdnads- och verkställighetsärende: 

Efter överenskommelse i vårdnadsfrågan beslutar TR 

770926 att modern skall ha vårdnaden om barnen J och E,fadern om P 

Fadern klagar och begär vårdnaden om J och E 
Modern klagar och begär vårdnaden om P 

Fadern begär verkställighet för att kunna utöva vårdnaden om 
P och för utövande av umgängesrätt med de andra två barnen. 

780810 LR beslutar att barnen skall lämnas till fadern vid vite 

Modern anför besvär rörande P 

780927 KR beslutar om verkställighet vid vite 

7 91219 Modern tillerkänns vårdnaden om alla tre barnen.Fadern får 
umgängesrätt. 

Fadern begär verkställighet för umgänge 

800703 LR beslutar att barnen skall lämnas vid vite 

Modern begär ändring, inhibition av beslutet och att barnen 
skall genomgå barnpsykiatrisk undersökning 

800916 KR ändrar då p g a föräldrarnas agerande finns risk för 
barnens själsliga hälsa. 

810326 SH beslutar att mannen har umgängesrätt med barnen,dock inte 
veckoslutsumgänge intill utgången av aug månad 1982 

Fadern begär verkställighet för umgänge 

810612 LR beslutar att barnen skall lämnas till fadern för sommar
umgänge. Vitesföreläggande 

Barnen lämnas inte.Fadern klagar hos KR och begär att KR för
ordnar att vårdnadsfrågan omprövas.Hos LR begärs umgänge m E. 

810722 KR avvisar yrkandet i vårdnadsfrågan och beslutar att barnen 
skall lämnas ut vid vite 

810722 LR beslutar att E skall lämnas ut för umgänge vid vite 

Fadern begär hos KR verkställighet för ny umgängestid och 
utdömande av vite samt föreläggande av nytt vite. 

810728 KR avvisar faderns begäran och beslutar att frågorna skall 
prövas i första instans 

810731 LR tar inte upp yrkandena till prövning då ny dom om verkst. 
inte kan meddelas för tid som omfattas av KR:s dom 810722 

Fadern begär verkst. för umgänge med E i fem veckor enl SH:s 
dom. 
Modern yrkar att LR:s dom 810722 ändras så att KR lämnar 
faderns yrkande helt utan bifall och befriar henne från att 
utge det utdömda vitet. 

8108 07 KR beslutar att E skall utlämnas till fadern för umgänge och 
återförvisar frågan om umgänge till LR 

Fadern yrkar ny tid för sommarumgänge 

810813 LR beslutar om ny tid för J:s och P:s umgänge med fadern vid 
vite. 

810922 HD meddelar ej pt. 

(HD T 157/81 ej pt m fl) 
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760711 "Tingsrätten gör följande bedömning:. 
Omständigheterna i nu förevarande mål är sådana att det 
finns anledning att utgå från att modern hade skött bar-
nens vårdnad på ett lämpligt sätt och hade skapat triv
samma förhållanden för dem, om fadern i enlighet med de 
allmänna domstolarnas avgöranden i det tidigare målet 
hade överlåtit vårdnaden om dem till henne. Fadern har 
emellertid inte frivilligt fogat sig i de allmänna dom
stolarnas avgöranden. Modern har inför tingsrätten an
vänt uttrycket att fadern har "saboterat" de allmänna 
domstolarnas avgöranden. Utan att direkt använda just 
det uttrycket kan väl tingsrätten i alla fall konsta
tera, att han på många sätt motsatt sig de allmänna dom
stolarnas avgöranden och uppenbarligen därmed också 
handlat med syfte att barnen skulle bli mera beroende 
av honom. 

Fadern har hävdat att modern, när hon vid ett tillfälle 
den 16 augusti 1975 utan hans tillstånd tog hand om 
barnen i S och förde dem till K och lät dem vistas hos 
sig i ungefär tre veckor, gjorde sig skyldig till grovt 
missbruk v id utövandet av sin vårdnad om barnen. Tings
rätten finner utredningen i målet i denna del vara så
dan, att det visserligen kan sägas ur många synpunkter 
sett ha varit oklokt av modern att bemäktiga sig barnen 
på det vis som hon gjorde, men att detta inte alla kan 
bedömas som grovt vårdnadsmissbruk, fïlodern kan i och 
för sig, lika litet som fadern, bedömas som olämplig 
att handha barnens vårdnad. 

Otvivelaktigt har händelsen den 16 augusti 1975 och vad 
som kom att äga rum på grund därav försvårat barnens 
situation och gjort dem än mindre lugna än tidigare. 
Den utredning som sociala centralnämnden i A har gjort 
visar klart att barnen nu önskar att fadern skall ta 
hand om deras vårdnad. De har nu också vistats hos ho
nom en längre tid än vid tidpunkten för de allmänna 
domstolarnas avgöranden i det föregående målet. En helt 
annan situation har inträtt under den tid som gått se
dan hovrättsdomen den 19 juni 1975* Vä sentligt ändrade 
förhållanden påkallar enligt tingsrättens mening att 
vårdnaden om barnen nu överförs till fadern. 

Tingsrätten vill gärna framhålla at t det - som modern 
inför tingsrätten påstått - kan bedömas som klandervärt 
av fadern att på detta vis som han har gjort motarbeta 
de allmänna domstolarnas avgöranden. Detta kan emèller-
tid inte föranleda, att hans yrkande att få vårdnaden 
om barnen inte skall bifallas. Tingsrätten har nämligen 
att bestämma vilken lösning som är bäst för barnen och 
det finner tingsrätten uppenbart vara att vårdnaden om 
dem överförs till fadern. Tingsrättens ledamöter finner 
sig i allt fall ha anledning uttala att de känner med
känsla för modern och beklagar den situation hon person
ligen råkat i." 

Visst beslut om umgängesrätt» 

"Anledning finns enligt tingsrättens mening inte att be-
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stämma att tingsrättens dom får verkställas utan hinder 
av att den icke äger laga kraft. Ej heller finns anled
ning meddela interimistiskt beslut»" 

Kommentar 

761102 Modern dömd till 50 dagsböter av tingsrätten för 
egenmäktighet med barn» 

Polisutredningar har dessutom skett dels med anledning 
av moderns beteende i augusti 1972 (ej åtal), dels med 
anledning av moderns beteende i augusti 1975 (åtal mot 
modern), dels med anledning av att modern anklagat fa
dern för att ha hjälpt pojkarna vid flykten från h8nne 
(undersökningen nedlagd)» 

Ärendet har minst sex gånger varit föremål för 30:s 
prövning» I 30:s redogörelse sägss "Av domarna och be
sluten framgår att underlagen för dessa varit omfattan
de och att - modern - åberopat åtskilligt material till 
stöd för sin talan» 
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770415 Hovrätten fastställer vårdnadsdomen i tings
rätten i l\l och beslutar om omedelbar verkställighet. 

Av domskälen framgår bl a att fadern anfört 

att barnen reagerat med hysterisk gråt då 
domen i juni 1975 blev känd för dem och bön-
föll att inte bli lämnade till modern 

att socialstyrelsen funnit hinder för verk* 
ställighet av vårdnadsöverflyttningen 

att barnen genom sin rymning från modern 
klart visat sin qvilja att stanna hos henne 

att moderns åtgärd att flytta barnen mot de
ras vilja med v åld utgör sådant grovt vård
nadsmissbruk att vårdnaden skall överflyttas 
samt 

att barnen nu bott ytterligare lång tid hos 
fadern. 

Modern anför 

att fadern otillbörligt påverkat barnen att 
inta en avog attityd till henne samt 

att h^n visat olämplighet som vårdnadshavare 
genom att inte åtlyda de allmänna domstolarnas 
beslut och genom att eftersätta den materiella 
omvårdnaden« 

Hovrätten anser lika med tingsrätten att moderns bort
förande av barnen inte kan bedömas som grovt vårdnads-
missbruk» Det föreligger inte skäl till farhågor om 
barnens kroppsliga aller själsliga hälsa om Jiodern får 
vårdnaden om dem« 

Anledning till klander mot fadern för att han i december 
1974 och i juni 1975 underlåtit att enligt domstolarnas 
beslut lämna ifrån sig barnen till modern kan inte anses 
föreligga* om inte det mot av honom angivet skäl till 
underlåtenheten - barnens vilja — reses välgrundade in
vändningar. 

Det är i målet utrett att barnen bestämt har motsatt sig 
att flytta till modern. Otvivelaktigt har den äldsta 
pojken nått sådan mognad att hans vilja bör beaktas. Det 
bör inte komma ifråga att skilja barnen åt. Även om det 
kan antas, att barnens ställningstagande ursprungligen 
inte vilar på helt sakliga grunder, har uppenbarligen 
händelsen den 16 augusti 1975 gett dem anledning till 
misstro mot modern. "På grund av det anförda finner hov
rätten, att avgörande hänsyn nu bör tagas till barnens 
vilja och att vad som förekommit i tiden efter den 19 
juni 1975 innebär sådan ändring av förhållandena, att 
vårdnaden med hänsyn till barnens bästa bör överföras 
till fadern." 
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385 
dom i TR, modern vårdnadsbavare 

Fadern begär överflyttning av vårdnaden till 
sig. 

780202 beslutar TR att begära yttrande i vårdnads
frågan från sociala centralnämnden. 

780612 beslut i länsrätten att fadern skall 
överlämna A till modern. 

780803 Beslut i LR om hämtning med polis. 
780815 Beslut i KR om inhibition. 
780821 Kammarrätten fastställer länsrättens 

beslut. 

790914 dom i tingsrätten 
fadérn vårdnadshavare 

800111 HovR: fadern får 
vårdnaden överflyttad 
på sig 

(SH T 688/79, KRS 4431/78) 

790503 Vårdnadsutredning verk
ställd. Förord för fadern. 

791005 anmälan till SCN från fri
tidshemmet att A far illa 
hos modern 

800228: SCN låter ärendet bero 

TR i M fattade 790307 interimistiskt beslut att 
modern L skulle vara vårdnadshavare för barnen T, 
född 1968, och S, född 1971. Modern begärde därefter 
hos länsrätten verkställighet. LR begärde en barnpsyk-
iatrisk undersökning av barnen. 

Av utredningen framgick, att modern interimistiskt 
fått vårdnaden, men att barnen sedan mer än ett år 
bodde hos fadern, som hade begärt överflyttning av 
vårdnaden. Yttrandet från PBU utmynnar i, att tvångs-
mässig verkställighet med hjälp av polishandräckning 
kan vara skadlig och ur barnpsykiatrisk synpunkt inte 
kan tillstyrkas. 

Den vårdnadsutredning som begärts av tingsrätten, 
utmynnade i utredarens förslag att båda föräldrarna 
ansågs lämpliga som vårdnadshavare för barnen, men 
att fadern skulle anses lämpligaste vårdnadshavaren 
för barnen, och med hänsyn taget till att de bott 
hos fadern under lång tid, och uppges inte vilja flyt
ta till modern. 

SN förordade i april 1980 modern som vårdnadshavare 
med hänvisning till att fajfern helt betagit modern 
umgänge med barnen och att han enligt uppgifter i 
utredningen hade alkoholproblem. Han ansågs av nämnd
en som som mindre lämplig som vårdnadshavare för 
barnen, 

LR:s åberopade i dom som gavs i februari 1980 att in
terimistiskt beslut om vårdnaden har meddelats, och 
att den slutliga prövningen av vårdnadsfrågan skulle 
behandlas i tingsrätten efter vårdnadsutredningen, 
som vid tiden för länsrättens dom ännu inte var färdig
ställd. Efter det interimistiska beslutet har in
träffat den ärtfcing i de yt tre förhållandena att mo
dern - enligt vad barnavårdskonsulenten i sitt yttran
de uppgivit - sammanbor med annan man. Denne har en
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ligt samma yttrande i mitten av 1970-talet dömts till 
frihetsstraff för koppleri. Vidare har tillkommit 
barnpsykiatrisk undersökning av barnen. Med hänsyn 
till förändringen i moderns hemförhållanden och vad 
som framkommit i det barnpsykiatriska utlåtandet om 
barnens inställning till en överflyttning och läkarens 
bedömning får det med hänsyn till barnens bästa an
ses påkallat att frågan om vårdnaden till barnen slut
ligt prövas av tingsrätten. I avbidan härå bör det 
interimistiska vårdnadsbeslutet ej verkställas., 

Modern anförde besvär hos KR som på de i länsrättens 
dom angivna skälen och med hänsyn till de olika upp
fattningar som framkommit bör i avbidan på den slut
liga prövningen av vårdnadsfrågan det interimistiska 
vårdnadsbeslutet ej verkställas. (Maj 1980) 

I oktober 1980 beslöt tingsrätten att modern skulle 
tilldömas vårdnaden om barnen. Hovrätten gjorden ingen 
ändring. (HSB T 336/80, KRG 1624/1980) 
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Handläggningen 

samhällsvård m 

Datum Al Im. 
dornst 

av ett ärende rörande vårdnad, verkställighet och 

,m. (barn A f 1979 och Y f 1971) 

Förv. Annan Beslut 
dornst mynd 

771221 TR 

780312 HovR 

780705 

780901 

780907 

781101 

781218 

790327 

790706 

790711 

790725 

791121 

791219 

1979 

800303 

800422 

800619 TR 

800710 

800715 

801015 

801112 

801217 

801209 HovR 

810114 

810127 

810130 

LR 

LR 

LR 

KR 

RR 

LR 

LR 

KR 

KR 

RR 

LR 

LR 

KR 

LR 

KR 

LR 

KR 

LR 

LR 

LR 

JO 

JO 

Modern vhv, fädern umgängesrätt 

Ingen ändring 

Modern föreläggs lämna ut barnen vid 
vite av 1.000 för umgänge 

d:o 1.500/gång för fyra gånger.Avslag 
på moderns begäran om läkarundersökn. 

Utdömande av vite 

d:o samt beslut om verkställighet 

ej pt betr utdömande av vite 
pt vad betr verkst. av umgänge 

Modern föreläggs vite 2.000/g 7 ggr 
tdömande av vite (jämkat) 3.000:-
Verkst. skall ske vid vite.Handräck
ning med polis. 

ej inhibition 

ej bifall till moderns besvär 

ej pt 

Verkställighet skall ske med polis
handräckning (gick ej att genomföra) 

Ej skäl för läkarundersökning. Ut
dömande av vite. 

Anmälan från fadern ang handläggning 
i LR. Ingen åtgärd från JO 

Utdömande av vite för 6 umgängestill
fällen, 12.000:-
Verkställighet skall ske vid vite av 
3.000/g vid 9 tillfällen 

Utdömande av vite 

Fadern får inte längre umgängesrätt 
med A. 

Utdömande av vite 15.000:- Verkställig 
het skall ske vid vite av 4.000/g 7ggr 

Verkställighet (LR:s dom 721219) 

Beslut i handläggningsfråga. Ej åtg. 

Utdömande av vite 5.000 x 9 tillf. 

Vite (LR:s dom 800710) 

Fadern får vårdnaden om Y och återfår 
umgängesrätten med A 

Utdömande av vite 21.000:-

Vitesföreläggande 5.000:- för 1 gång 

Utdömande av vite 8.000:-
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Datum Al Im, 
dornst. 

Förv. Annan 
dornst.mynd. 

Beslut 

810325 

810519 

810527 

810603 

810616 

810626 HD 

810630 

810702 

810720 

810806 TR 

810816 TR 

810825 

810923 

811030 

811123 

811221 

820208 

820218 

LR Verkst. av umgänge med A.Vitesföre
läggande 5.000/g för 6 ggr. 

Utdömande av vite 20.000:-

LR Verkst. av umgänge med Y med polis
handräckning 2 ggr. Utdömande av vite 
20.000:-

RR ej pt. (avser vite, umgängesrätt) 

LR fastställande av omhändertagande för 
utredning 

polisen rapport om verkställigheten 

ej pt i vårdnadsfrågan 

KR vitesföreläggande 

SN omhändertagande för samhällsvård 

LR Underställning av SN:s beslut. Omh. 
f shv av A och Y. Icke bifall till 
faderns yrkande om upphörande av det 
omedelbara omhändertagandet, vilket 
förfallit genom beslut om samh.vård. 

Avslag på faderns begäran om interim, 
vårdnad av A. 

Beslut att begära yttrande i vårdnads
frågan. Fadern begär vårdn. om A 

Lst Modern har klagat över SN:s handlägg
ning. ingen åtgärd 

LR Shv fastställs av LR betr. Y.Fadern 
begär verkst. av umgänge. "Med hänsyn 
till att Y f.n. är föremål för sam-
hällsvård enl 25 § a och 29 § barna
vårdslagen kan verkställighet enligt 
föräldrabalken inte ifrågakomma." 

KR beslut i socialhjälpsärende 

KR Utdömande av vite, ers för rättegångs
kostnader. 
Besvär rörande verkst. med polis och 
vitesbeloppets storlek återkallades. 

KR Anfört jäv mot domare. Ej bifall 

LR Fadern anför besvär över beslut om 
umgängesrätt enl 41 § 2 st BvL.ej bif. 

LR Shv för A fastställd.LR noterar, att 
det enkom ankommer på SN att i första 
hand besluta om placering av A, men 
att LR inte ställer sig främmande till 
att A på försök placeras hos modern på 
grund av deras starka bindning - dock 
under den bestämda förutsättningen 
att av läkare åsyftad terapi kommer 
till stånd och fullföljs enligt be
handlingsplanen. (LRA ö 3690-81) 
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Datum AlIm. Förv. Annan  
dornst dornst mynd. 

Beslut 

820317 SN 

820318 KR 

820323 JO 

820407 LR 

820416 LR 

820422 RR 

820505 TR 

820513 LR 

820705 KR 

820826 TR 

821101 TR 

821117 TR 

821123 LR 

821126 HovR 

821216 RR 

821217 KR 

830127 RR 

830429 LR 

830531 LR 

830701 TR 

830802 KR 

830809 HovR 

830906 SN 

831017 KR 

Y. skall placeras i familjehem 

Omh. f shv av Y fastställs inte 

Klagomål från fadern ang handläggning 
i SN. Ej åtgärd. 
Verkst. Avskrivs då tiden för umgänge 
gått till ända. 

Besvär över omplac av Y till fam.hem 
Inhibition av beslutet 

ej pt betr shv för Y 

Avslag på begäran om interim.vårdn av 
A. Begäran om kompl.utredning om A. 

Beslut rörande omplac. av Y och A 

Omh f shv av A fastställs inte 

Avslag på ans om interim vårdn av A 

d: o 

Begäran om yttrande i vårdnadsfråga 
rörande Y. 

Verkst. m polishandräckning 

Ej ändring i TR:s beslut 821101 

pt. inhibition av shv. Återkallat. 

Verkst. av vårdnad om Y gm polishand
räckning (LR 821123) 

ej pt (KR 821217) 

inhibition av verkst med polis (efter 
rapport från polisen) 

Hämtningsförordnandet skall bestå 

Modern får vårdn. interimistiskt om 
Y och har fortf. vårdnaden om A. 

Verkst. med polishandräckning undan
röjs (efter TR:s beslut) (LR:s beslut 
830429 och 830531) 

Faderns besvär utan bifall 

Vårdnadsutredning (tjänsteutlåtande) 

Beslut om skolgång. 

Dessutom förekommer beslut i andra typer av mål hos förvaltnings
domstolarna (skatte- och folkbokföringsmål). 

830603 har länsåklagaren fattat beslut i åtalsfråga. Anmälningar 
har förutom nedanstående till JO också lämnats till ansvarsnämnden. 

JO-anmälningar: 

Modern har ansett att hon inte fått ta del av allt aktmaterial. 
(2430/81). Ej åtgärd. 
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Modern har anmält att BRIS inte släppts in på barnhem sedan två 
barn ringt och anmält missförhållanden dit. BRIS stöder inte an
mälan. (3417/81) ej åtgärd. 

Fadern anmäler uttalande av polisman i vårdnadsfrågan (3537/82) 
ej åtgärd. 

Fadern anmäler underlåtenhet från polisen att verkställa hämtnings
beslut (757/83). Ej anledning till kritik. 

Fadern anmäler handläggningen vid SN. (906/83) Ingen omständighet 
som påkallar ingripande. 

Fadern anmäler att han inte fått ut handlingar från sociala nämnden 
i landstinget (943/83). JO erinrar sociala nämnden om vikten att 
lämna ut handlingar. 

Fadern anmäler att en myndighet lämnat felaktiga uppgifter till en 
annan myndighet (socialnämnden till tingsrätten i en vårdnadsutred
ning. ) (1886/83) . JO tar inte upp saken. 

(RR 83-1983 ej pt m fl) 
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197 5 togs kontakt från en alkoholklinik till socialförvaltningen 
betr B, som missbrukade alkohol och hemma hade två barn, 

två och ett halvt och tolv år. Ingen utredning verkställdes 
efter vad som framgår av handlingarna. 

1976 anmäldes maken för misshandel av det nu trettonåriga barnet 
och kvinnan. Anmälan återtogs senare 

1977 vid årsskiftet separerade makarna 

1978 febr kom anmälan till socialförvaltningn från polisen ang 
misstänkt våldtäkt mot den äldre flickan. Detta utreddes inte 
vidare. 

1978 dec anmälde alkoholkliniken B till socialförvaltningen. Man 
ifrågasatte hur hennes alkoholmissbruk påverkade barnen. Av an
mälan framgick att man vid kliniken känt till B:s missbruk i 
6-7 år. 

197 9 april: SN beslutar tillsätta en kontaktman jml 26.1 BvL 

1979 maj läggs B in på sjukhus efter en veckas vistelse utomlands. 
Hon är i mycket dåligt skick, på gränsen till delirium. Efter 
sjukhusvistelsen åker hon med det minsta barnet och en väninna 
på semester, där hon omedelbart börjar dricka. 

1979 juli: Fadern till barnet, S, anmäler förhållandet till SN 
Barnet åker tillbaka från semestern. Nu håller man kontakt med 
B och socialassistenten och kontaktmannen konstaterar att B nu 
dricker en flaska vin om dagen. 

197 9 1 nov: Ordförandebeslut om utredningsomhändertagande av 
barnet K, som placeras i familjehem (nämndbeslut 7 nov). 

1979 12 nov: Beslut om besöksförbud 

1979 28 nov: Beslut om omhändertagande 

197 9 18 dec: K placeras hos fadern. 

1979 13 dec begär fadern att vårdna
den överförs till honom 

1980 23 jan:Förberedelse i TR:Målet 
skall återupptas på anmälan av part 
sedan frågan om samhällsvård av
gjorts i LR 

1980 maj omhändertagandebe
slutet fastställs i LR 

1980 sept moderns besvär 
lämnas utan bifall i KR 

1981 13 jan fortsatt förberedelse i 
TR. Interim, beslut att fadern skall 
ha vårdnaden 

1981 21 sept: Dom i TR. Vårdnaden 
överförs till fadern 

1981 7 oktL Beslut i SN att 
samhällsvården upphör 
21 sept 1981, då ändamålet 
med vården är uppnått, och 
fadern har vårdnaden om 
barnet. 

(KRS 2445-1980,Solna TR T 885/79) 
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SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL NYA BESTÄMMELSER. 

I denna studie har avsikten varit att visa vilken ställning barn 

har i processer om omhändertagande, vårdnad och verkställighet. 

Med hjälp av rättsfall har jag visat att barns uttryckta vilja 

hanteras godtyckligt - i vissa fall med stöd av gällande lagtext -

och att barnen är objekt för den verksamhet som bedrivs i mål 

rörande barn. 

Ett problem är att gällande rätt medger att processer omkring barn 

kan pågå i åratal. Ett annat problem är det domstolssystem, som gör 

det möjligt att bedriva processer omkring barn vid flera olika dom

stolar med i vissa fall i praktiken motstridande resultat. 

Jag kommer här att diskutera barnets och föräldrarnas ställning 

och möjligheter att påverka processen (med "process" avser jag här 

situationen från den tidpunkt ärendet första gången anhängiggörs 

hos SN eller i domstol), utredningssystemet, fråga om ställföre

trädare för barnet och processordningen (handläggningen i SN och 

de olika domstolarna). 

Barnets ställning i processen. 

Med barn menas personer mellan 0 och 18 år. Dessa kan inte behandlas 

lika i de mål som är aktuella här. Barnet är objekt för handlägg

ningen"^ y åtminstone upp till 10-12årsåldern, i den meningen att 

barnet kan höras, men att det inte i författningen är utsagt att 

barnets uppfattning har någon betydelse. I högre ålder får barnet 

en mer betydande del i processen: efter den 1 juli 1983 får ett 12-

årigt barn inte flyttas mot sin vilja (tidigare 15 år) och vid 15 

års ålder får barnet talerätt i socialtjänstärenden. Barn under 15 

år har alltså inte talerätt i mål och ärenden enl SOL/LVU. Barnet 

får i LVU-mål offentligt biträde, men är fortfarande ett objekt 

för behandlingen. Det offentliga biträdet får inte anföra besvär 

över ett beslut som går barnet emot utan ställföreträdarens sam

tycke. Barnet över 15 år kan ge sitt offentliga biträde fullmakt : 

I vårdnads- och verkställighetsärenden är barnet inte part och har 

inte rätt till allmän rättshjälp eller offentligt biträde.(Se om 

undantag i avsnittet om parter). 

Barnet har i alla åldrar ett självständigt intresse av utgången i 

de mål där barnet är objekt. I omhändertagandefrågor är det 

viktigt för barnet att veta var det skall vårdas i fortsättningen 

1) Barn är alltid Barter i LVU-mål. Se RR 1983-04-19 
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hur vården kommer att bli och hur det i fortsättningen skall ha 

kontakt med föräldrarna och ev komma hem till dem igen. I vårdnads

mål är det barnet som berörs av beslutet var det i fortsättningen 

skall vistas, och i verkställighetsmål är det för barnet också en 

fråga om var barnet skall bo alternativt var barnet skall tillbringa 

sin lediga tid ( i umgängesrättsärenden). 

I processerna utgår man - i enlighet med vad som står i lagtexten -

från barnet. De sociala vårdlagarna skall användas för att bereda 

barnet bl a skydd mot föräldrarna (alternativt föräldrarnas miljö). 

FB 6:7 innehöll tidigare uttrycket "barnets bästa". I verkställig

hetsmål utgår man från presumtionen att allmän domstols dom skall 

åtlydas. FB 6:11 innehöll tidigare bestämmelser om att den förälder 

som inte hade vårdnaden om barnet inte fick betagas umgänge med det -

alltså en bestämmelse som direkt talade om föräldrarnas rättigheter. 

Deras rätt att bestämma över barnet går före barnets intresse, som 
2) 

det själv kan uttrycka det. RegR har i två mål i april 1983 ut

talat sig i denna riktning. 

"Det är dock uppenbart att socialnämnd inte äger utan lagstöd i 
strid mot föräidrabalkens grundläggande bestämmelser om vård
naden om barn bevilja barn under arton år bistånd i form av 
vistelse i familjehem, när vårdnadshavaren motsätter sig sådant 
bistånd." (RR 3862-1982) 

Barnen har ingen självständig rätt mot föräldrarna (utom i de fall 

förhållandena är så graverande att ett tvångsingripande måste 

tillgripas.) Barnet tycks vara föräldrarnas ägodel. Detta kan ut

läsas av 21 kap FB (tydligare i dess lydelse före 1 juli 1983) där 

exekutionstänkandet i hög grad kvarstod då det gällde verkställighet 

för att flytta barn. Några genomgripande ändringar i den vägen har 

inte skett mer än att det nu påpekas att man skall utgå från 

barnets behov (av umgänge) (FB 21:3:3) då LR bedömer om handräck

ning skall ske. 

I termen "barns bästa" och "Barns behov" måste ingå att barnet själv 

uttrycker vad det anser vara bäst eller behöver. I avsnittet om 

barns vilja har jag kommenterat en del av de konsekvenser som upp

står om barn uttrycker sina önskemål och föräldrarna inte är till

räckligt mogna för att acceptera dessa. 

Vid en länsrättsförhandling framkom klart, att barnet skulle komma 

att utsättas för repressalier om han skulle återkomma till modern, 

eftersom han uttalat sig negativt om henne (KRSU 5688-1982 m fl). 

?) RR 3862-1982 diskuteras i samband med frågan om ställföreträdare. 
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I sådana fall torde endast psykologisk behandling i form av samtals

terapi eller andra terapiformer skulle kunna bidra till att den 

vuxne accepterar att barnet ogillar honom eller henne, men klarar 

av att umgås med barnet eller vårda det ändå. 

Barn har alltid en beroendeställning till föräldrar och kan ha svårt 

att redogöra för sin uppfattning utan negativa konsekvenser. Det är 

därför inte alltid det bästa för barnet att det direkt till en ut

redare ger uttryck för sin uppfattning. Om situationen i hemmet har 

varit svår för barnet, är det möjligt att barnet inte vågar uttrycka 

sin uppfattning förrän det är i säkerhet i familjehem eller i ett 

hem för vård eller boende. Det är möjligt att barnet först då vågar 

ge uttryck för sin uppfattning. Om ett barn tar ställning för en 

förälder i en vårdnads- eller umgängestvist/ innebär det också ett 

ställningstagande mot den andra föräldern. 

Barns vilja kan emellertid komma fram på andra sätt än genom direkt 

hörande - t ex vid samtal omkring situationer i hemmet: (mest till-

lämpligt i vårdnads- och verkställighetsmål), vad barnet gör till

sammans med den ena eller andra föräldern (när det gäller ett litet 

barn) och gärna diskussioner med lite äldre barn om hur dessa vill 

ha sitt liv ordnat - utan att tvinga barnet att ta ställning eller 

direkt uttrycka ett önskemål för eller emot en förälder. 

I vårdnads- och verkställighetstvister beskyller parterna varandra 

ofta för att på ett eller annat sätt ha indoktrinerat barnet. Det 

är möjligt att så är fallet. Om barnet har en klar uppfattning, 

så finns den där oavsett hur barnet har bibringats uppfattningen. 

Det mest destruktiva man kan göra är att fråga barnet om dess mening 

och sedan strunta i den med motivering att barnets uppfattning är en 

följd av indoktrinering, eller - mildare - påverkan från olika håll. 

Det är mycket pressande för ett barn att på ett eller annat sätt 

ha förespeglats att barnets vilja skall vara utslagsgivande för ut

gången av målet, och beslutsfattarna sedan bortser från den. Verk

ningarna kan lindras, om man från början förklarar för barnet att 

det inte är säkert att det blir så som barnet uttryckt önskemål om, 

och i efterhand också förklarar varför det inte blivit som barnet 

vill. 

Ett argument, som framförts omkring barnets små möjligheter att på

verka är att barn ändrar sig. Det gör också vuxna, vilket tycks 

vara mer legalt än att barn ändrar sig. Barn är ändå utsatta för 

snabbare sinnesintryck och utvecklas på ett annat sätt än den 

vuxne. Vuxna påverkas också av yttre omständigheter, men det på

pekas inte på samma sätt som när man talar om barnets vilja. 
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I en vårdnads- eller verkställighetstvist måste barnets önskemål 

vara utslagsgivande om båda föräldrarna anses kunna tillgodose 

barnets behov. Här menar jag också de barn, som inte klart verba

liserar sina önskemål, och inte enbart de äldre barn vars inställ

ning tillmäts mycket stor betydelse (från omkring 10 års ålder 

viss betydelse, därefter allt större.) 

Utvecklingspsykologiskt kan en två-treåring göra ett val - dock 

inte mellan föräldrarna - men behöver hjälp av vuxna att välja. 

Fyra-åringen behöver mindre hjälp, men klamrar sig fast i mönster 

av tillåtet-otillåtet. Det betyder, att ett barn i den åldern 

måste tillåtas av föräldrarna att tycka om den andra (av den 

sammanboende föräldern att tycka om den frånvarande) vilket 

underlättar situationen för barnet. En 3-4åring mår bäst av att 

vuxna väljer och inte ställer barnet inför för stora krav, medan 

4-5-åringen hänvisar till den vuxne som en auktoritet: Min mamma 

har sagt att jag inte får... En sexåring börjar kunna tala om 

att han tycker om och längtar efter en vuxen, men förstår inte 

mer känslomässiga komplexa situationer. I vissa situationer kan 

ändå en sexåring visa tendenser att kunna lösa konflikter på 

ett konstruktivt sätt, men han har svårt att uppfatta samband 
3) 4) 

där han inte själv är inblandad. 

Som jag tidigare nämnt föreslogs av utredningen om barnets rätt 

att barnet skulle höras av domstol, i 6 kap FB har angetts att 

barnet "får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det 

och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras." 

I mål enligt LVU och SoL̂ bör barn yngre än 15 år"höras, om det 

kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta 

skada av det." Det är vuxnas bedömningar av skadan som gäller. Den 

känsla barnet kan få av att ingen har brytt sig om vad barnet tycker 

kan inte mätas. Osäkerheten som barnet kan hysa om vuxnas reaktioner 

är å andra sidan en faktor som kan göra att det alltid är till 

skada om barnet hörs - om inte den som hör barnet kan framställa 

barnets uppfattning på ett sådant sätt för föräldrarna att dessa 

inte blir negativt inställda till barnet, eller att den som hör 

3) Bruun, Ulla Britta: Växa-utvecklas 1. Esselte studium, Gbg 1981 
4) Ladberg, Gunilla: Utvecklingsosykoloai. Esselte studium Gbg 1981 
5) FB 6:18:3 
6) LVU 19 §, SoL 56 § 
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barnet tar på sig beslutet. Föräldrarna skäll emellertid ha rätt 

att få reda på vad barnet har sagt (barnet har inte något sekre

tesskydd mot föräldrarna) vilket också är rimligt för att dessa 

skall kunna kommentera barnets utsago och eventuella val. 

Jag anser, att barns vilja skall få komma till uttryck i samt

liga här berörda mål, och att den vuxne i sin kontakt med barnet 

och de myndigheter som är aktuella måste stödja barnets eventuella 

val. Om det på annat sätt är nödvändigt att få fram vilka behov 

barnet har, kan en erfaren terapeut eller utredare genom att 

tala med och iaktta barnet - utan att pressa barnet på dess 

önskemål eller vilja - konstatera vad barnet behöver. I dessa 

fall menar jag emotionella och intellektuella behov. Jag anser 

att barn har ganska klart för sig vad de vill - även små barn -

men att de behöver hjälp och stöd att få fram sina önskemål. 

Det är viktigt att betona de svårigheter barn har vid en separa

tion. Till detta återkommer jag i samband med diskussion om 

processordningen. 

Föräldrarnas ställning i processen 

I vårdnadsfrågor är det som regel två föräldrar som står emot var

andra. Också i verkställighetsfrågorna är det som regel föräldrarna 

som strider, medan det i omhändertagandemål föreligger en motsats

ställning mellan samhället/barnet och föräldrarna. 

Hanteringen av barnen mellan föräldrarna kan ta sig olika uttryck. 

I vårdnads- och verkställighetsmål finns det många exempel på att 

föräldrarna strider om barnen för sin egen skull,t ex för att 

hämnas på den andra parten. Flertalet föräldrar strider om barnen 

p g a sin övertygelse att barnet har det dåligt hos den andra för

äldern. 

I vårt material föreligger åtminstone fyra fall, där barnen farit 

så illa av föräldrarnas agerande, att SN varit nödsakad besluta 

om omhändertagande enligt barnavårdslagen. Så har varit fallet 

i ett mål där föräldrarnas förhållanden tillsammans med tvister 

om ett av barnen medförde sådana stressituationer för barnet att 

en placering hos någon annan än föräldrarna blev nödvändig. I ett 

mål tog ett av barnen parti för fadern, medan hon själv bodde hos 

modern. Modern klarade inte av att fostra och vårda barnet som 
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en närmast hatisk inställning till modern. Det tredje fallet 

gällde en elva-årig pojke som var gravt utagerande, beroende 

på att modern förtalade fadern och nekade pojken att träffa 

honom. I det fjärde fallet hade en vårdnads- och verkställighets

tvist pågått i 4-5 år med inslag av polishandräckning och andra 

för barnen oacceptabla förhållanden, och barnen reagerade med 

kroppsliga symtom. I det fallet fastställdes inte omhänderta

gandet i RegR. ̂  

Föräldrarnas agerande kan alltså skada barnen så, att de ut

vecklar olika fysiska eller psykiska symtom på att tvisten -

där de är objekt - berör barnen så att de inte klarar av situa

tionen. I många fall finns det inte heller någon vuxen i omgiv

ningen som kan hjälpa barnet. 

Föräldrar har alla de möjligheter att föra processen som finns i 

det rådande rättssystemet. De kan förhala processen genom att be

gära ytterligare sakkunnigutlåtanden (se mer om detta i avsnitt om 

utredningar), begära anstånd, begära ny prövning vid interimis

tiska beslut och klaga till högre instans i mål där det är uppen

bart att utgången är riktig (t ex i mål om barnmisshandel). I om

händertagandeärenden strider föräldrarna för sin rätt att utöva 

vården om barnet, i många fall med just den motiveringen. 

I verkställighetsmålen, men också i vårdnadsmålen, åberopas ofta 

status quo, dvs att barnet redan befinner sig hos den ena för

äldern och bör bli kvar där. Som jag tidigare nämnt har verkställig

hetsreglerna tidigare funnits i exekutionsrätten, där äganderätten 

var ett hinder för exekution i vissa fall. Bakom de nuvarande rätts

reglerna ligger också ett besittningsskydd som följer av föräldrar

nas äganderätt till barnet. 

Med hänsyn till att såväl rättegångsbalkens som föräldrabalkens och 

socialtjänstlagens/LVU:s regler (tidigare BvL) som förvaltnings-

processlagens helt är inriktade på de vuxnas - föräldrarnas rätts

skydd anser jag inte att detta behöver förstärkas. Snarare är det 

så, att föräldrarna har ett skydd på bekostnad av barnet, vars 

ställning i processen bör stärkas. 

7) HD T 336/79 ej pt m fl, RR 3717-1977 eh pt, RÂ80 2:32, mål 
1088-1930 och RR 83-1983 ej pt m fl. 
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Utredningar i processen 

En barnavårdsutredning skulle tidigare ske enligt reglerna i 14 § 

BvL. Några motsvarande regler finns inte i SoL, där det enbart 

framgår att utredning skall inledas om vissa förhållanden före

ligger (50 §) . Orsaken till att någon bestämmelse inte är direkt 

intagen i SoL är att bestämmelserna i RF skall gälla också vid 

utredningsförfarandet inom socialtjänsten. 

De utredningar som sker inom socialtjänsten i hithörande frågor 

är dels utredningar som ligger till grund för beslut om vård utom 

hemmet, dels utredningar i vårdnadsmål. I båda fallen skall numera 

reglerna om kommunicering, hörande m m tillämpas innan SN fattar 

beslut. 

SN:s utgångspunkt är att barnets bästa eller barnets behov skall 

tillgodoses. När TR tidigare begärde vårdnadsutredningar formule

rades ofta framställningen om yttrande som "vilken av föräldrar

na som med hänsyn till barnets bästa är att anse som lämpligaste 

vårdnadshavaren för barnet." Numera torde hänsynen till tillgodo

seende av barnens behov vara det primära. 

SN skall tillvarata både barnens och föräldrarnas intressen då det 

gäller vård enligt LVU och SoL. Utredningarna skall i alla hänse

enden vara objektiva, vilket innebär att såväl positiva som negativa 

faktorer skall redovisas. Detta kan innebära, att skyddskraven för 

barnen kan åsidosättas. Föräldrarna eller en av dem kan anse att 

utredningen är partisk och inte tar tillvara deras positiva sidor. 

Den socialarbetare som gör en utredning måste emellertid i första 

hand tillgodose barnets krav, och det kan då hända att balansen i 

utredningen blir till den vuxnes nackdel. 

En diskussionsfråga är, om barnavårdsutredningar skall vara opar

tiska (jag avser nu inte utredningar i vårdnadsmål). Den som har 

starkast behov av skydd är barnet. Föräldrarna har andra möjlig

heter att få sina förhållanden belysta. I den senare tidens debatt 

om tvångsomhändertagande av barn har inte i något fall barnets 

situation belysts, utan enbart föräldrarnas. I debatten har också 

en sammanblandning gjorts av mål förande vård och mål om vårdnad 

enligt FB. 

I de fall föräldrarna inte skyddar barnen, ankommer det på SN att 

göra det. En objektiv beskrivning av förhållandena kommer i sådana 
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fall ändå att betraktas som subjektiv av föräldern eller föräld

rarna. 

I utredningen åberopas ofta referenter, t ex grannar, arbetskam

rater och släktningar. Enligt min uppfattning bör endast den hö

ras, som har sett barnet och föräldern/föräldrarna tillsammans 

och kan uttala sig om deras relationer. En förälder kan vara en 

utmärkt arbetskraft och en trevlig vän, men helt sakna möjlighet 

att till exempel tillgodose barnets emotionella behov. 
8 ) 

Förvaltningsdomstolarna har enligt FPL utredningsplikt vilket 

emellanåt åberopas i de fall ansökan om allmän rättshjälp avslås. 

Utredningen skall ske genom att man anvisar i vilka delar den skall 

kompletteras. 

Det har också i utredningssammanhang klagats på att man gör märkliga 

anteckningar, drar egendomliga slutsatser och inte tar med relevant 

material, samtidigt som en del irrelevant material tas med i utred

ningen. Det sistnämnda kan förklaras med att även material som inte 

direkt hör till saken kan ge en bild av barnet eller familjesitua

tionen. Det är emellertid viktigt att allt relevant material kommer 

med för att den slutliga bedömningen skall bli så korrekt som möj

ligt. Jag vill återigen påpeka - eftersom det i den allmänna debatten 

kommer påståenden om "hemligt material" - att SoL:s och FL:s regel

system gäller alla utredningar inom socialtjänsten, vilket innebär 

att beslut i normalfallet inte får fattas med stöd av annat material 

än det som kommunicerats med den enskilde, och han har getts möjlig

het att yttra sig över det. 

Med hänvisning till ovanstående och tidigare avsnitt vill jag före

slå att man i en utredning alltid skall ta reda på barnets vilja 

och redovisa denna på ett sådant sätt att barnet inte i efterhand 

drabbas av negativa konsekvenser. Detta kan ske genom t ex PBU:s 

eller förskolepsykologs medverkan. Det är också tveksamt om refe

renter skall användas i en utredning om vårdnad, om de inte känner 

barnet och föräldrarna väl och har sett dem tillsammans. Referen

terna bör obligatoriskt höras som vittnen i domstolen. Ytterligare 

ett förslag är att utredare endast noterar faktauppgifter, och inte 

gör några bedömningar. Detta skulle emellertid medföra att sakkunniga 

måste tillföras SN och domstol på annat sätt. Till detta återkommer 

jag i avsnittet om domstolssystemet. 

8) FPL 8 § 
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Ställföreträdare och ombud för barnet 

Barnet har ev, behov av talerätt i vårdnads- och verkställighets

mål för att undvika att behandlas som ett objekt i frågorna. Be

hovet av talerätt skulle minska eller elimineras helt, om barnets 

stödperson (se ovan) kunde uppträda som ställföreträdare i alla 

mål och ärenden som rörde barnet. Barnet skulle då kurina uttrycka 

sina önskningar och behov på ett annat sätt - utan att vara i be

roendeställning till någon av föräldrarna. 

Om en part p g a omyndighet inte kan föra talan själv, förs den 

av ställföreträdare. Föräldrar är enligt FB förmyndare och vård-

nadshavare för sina barn, om inte föräldern är omyndig (då han inte 

kan vara förmyndare) eller om inte förmyndarskap och vårdnad över

förts till annan. Om ingen annan bestämmelse finns, förs barnets 

talan av vårdnadshavaren som ställföreträdare för barnet. Detta 

gäller i vårdnads- och verkställighetsmål alla barn - 0-18 år -

medan den i ärenden rörande vård utom hemmet (SoL/LVU) kan föras 

av barnet, om det är över 15 år. I de mål som är aktuella här finns 

dock en praxis som talar mot de klara regler som annars finns rör

ande talerätten. 

I vårdnadsmål är barnet inte part. I praxis anses barnet vara part 

när det har särskilt förordnad förmyndare och vårdnadshavare som 
9) för dess talan. 

I verkställighetsmål är barnet inte part, men kan förhindra att 

verkställighet sker, om barnet är över 12 år (före 1/7 1983 15 år). 

Talerätten innebär att man har rätt att väcka talan, föra talan 

och fullfölja talan. I vårdnads- och verkställighetsmål kan - med 

nämnt undantag - enbart vårdnadshavare eller förälder väcka talan, 

medan i mål enligt SoL/LVU vem som helst kan aktualisera ett ärende. 

I sådana mål är alltid barn och vårdnadshavare parter. 

En femtonåring har genom en regel i LVU samma rätt att företa 

rättshandlingar som en vuxen. Ställföreträdaren är därför inte 

förhindrad att vidta rättshandlingar. Han kan dels föra talan per

sonligen, dels som ställföreträdare för barnet även om de har olika 

uppfattningar. I sådana fall handlar ställföreträdaren dels för 

sig själv, dels som motpart till sig själv. Detta är enligt min 
mening lika absurt som om en åtalad person också skulle företräda 

målsäganden. 

9) Se NJA 1968 s 292, 1975 s 543 och HD Ö 563/79. Barnet har då 
det gäller överföring av vårdnad efter ensam vårdnadshavares 
död tillerkänts partsställning. 
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Man måste också se på hur omfattande femtonåringens processbe

hörighet är mot bakgrund av de civilrättsliga reglerna om vård-

nadshavarnas möjlighet att utöva ställföreträdarskapet. Denna 
9a)  fråga togs upp bl a i en motion i samband med socialtjänst

propositionen. Utskottet pekade på att man kunde uppnå en stärkt 

position för barnet genom att förordna en god man enligt 18 kap 2§ 

andra stycket FB. En sådan god man kunde bli ställföreträdare 

för barnet i målet och kunde fungera som huvudman gentemot barnets 

offentliga biträde. Utskottet ansåg att man ändå borde utreda 

om barnet skulle ha en starkare ställning enl LVU men hänvisade 

i frågan till utredningen om barnens rätt. 

RR har i ett mål rörande bistånd beslutat, att det 
faktum att god man förordnats för barnet (16 år) inte 
inverkar på moderns talerätt. (RR 3862-1982). 

Av rättsfallet framgår, att gode mannen förordnats enl 18 kap 1§ 

FB, vilket förutsätter att förmyndaren "för sjukdom eller annan 

orsak" var ur stånd att utöva förmyndarskapet. Eftersom förord

nandet var grundat på 1 §, borde alltså inte förmyndaren, tillika 

vårdnadshavare, i det fallet haft talerätt. 

I detta rättsfall har RR i sitt avgörande hävdat, att grundlägg

ande bestämmelser om föräldrars rätt och skyldighet att handha 

vårdnaden och fostran av sina barn finns i 6 kap föräldrabalken, 

och hänvisar till att de insatser som kan göras med stöd av 

socialtjänstlagen förutsätter att den enskilde begär eller sam

tycker till det. 

"Lagstiftaren har emellertid inte uttalat sig om hur den 
situation skall lösas som uppstår när en ungdom som fyllt 
femton år och därför äger egen talerätt i fråga om bistånd 
godtar erbjudet bistånd men där fårdnadshavaren motsätter 
sig att biståndet lämnas. Det är dock uppenbart att social
nämnd inte äger utan lagstöd i strid mot föräldrabalkens 
grundläggande bestämmelser om vårdnaden om barn bevilja 
barn under arton år bistånd i form av vistelse i familje
hem, när vårdnadshavaren motsätter sig sådant bistånd." 

(RR 3862-1982) 

RR:s ståndpunkt visar enligt min uppfattning, att socialtjänst

lagens bestämmelser om talerätt för 15-åringar är en lagstift

ning av lägre dignitet än FB. Bestämmelsen i SoL om talerätt är 

inte villkorad på sådant sätt att 15-åringen endast får begära 

vissa former av bistånd, eller att sådant skall beviljas endast 

med vårdnadshavarens samtycke. 

9a) Motion 1979/80:55 yrkande 2 av Lena öhrsvik 
10) SOU 1979/80:44 s 104 
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Ett förtydligande av bestämmelsen tycks vara nödvändigt. 11^ 

I ett beslut den 19 april 1983 har RR anfört: 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) gäller 
för dem som är under 18 år. I mål enligt denna lag är den 
unge part, oavsett ålder. I 19 § LVU stadgas att den som 
fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål enligt 
lagen. Barn som är yngre än 15 år saknar sådan självständig 
processbehörighet. I stället gäller för dem reglerna i för-
äldrabalken att deras rättsliga angelägenheter handhas av 
förmyndare såsom legal ställföreträdare. - I 18 kap 2§ för-
äldrabalken finns föreskrifter för olika fall då förmyndaren 
har ett intresse som är stridande mot myndlingens. Rätten 
kan då förordna en god man som i förmyndarens ställe före
träder myndlingen. Den gode mannan är således ställföre
trädare på grund av domstols förordnande och han har samma 
befogenhet som förmyndaren att företa de rättshandlingar 
som avses med förordnandet. 

RR ansåg att den förordnade gode mannen hade rätt att föra barnens 

talan i målet mellan "barnen och deras mor såsom förmyndare för 

dem". Socialutskottet förordade denna lösning i sitt betänkande 

om socialtjänsten. Såväl utskottet som RR tycks ha tagit för 

givet, att det i normala fall är förmyndare som för barnets talan 

i mål enligt LVU. Man bör hålla frågan uppgiften som förmyndare 

och uppgiften om vårdnadshavare strikt i sär. Visserligen är det 

i de allra flesta fall samma person som är förmyndare och vård

nadshavare, men det är enligt lagtexten rollen som förmyndare som 

kan ersättas av en god man, inte rollen som vårdnadshavare. Detta 

innebär att godemansförordnande avser ekonomiska frågor och inte 

frågor som har med vårdnaden av barnet att göra. Det är troligt 

att förordnande av god man har setts som en nödlösning för att 

inte en vårdnadshavare skall komma i konflikt med sig själv i sina 

två roller - dels att företräda som egen part, dels att företräda 

en annan part som kan ha ett helt motstridigt intresse i en person

lig, alltså icke ekonomisk, fråga. 
Konsekvensen av utskottets uttalande och RR:s ovannämnda be

slut måste bli att den gode mannen skall anses vara vårdnadshavare 

för barnen. 

Enligt min mening skall ett barn - oavsett ålder - företrädas av en 

helt utomstående person, som inte är lierad med någon av föräldrar

na. Denna person skall förordnas så snart ett ärende om vård utom 

11) I 31 § BvL angavs att man "på begäran av föräldrarna eller med 
deras samtycke" kunde omhänderta och placera barn i annat en
skilt hem. Någon motsvarande bestämmelse om föräldrars samtycke 
- om inte LVU-förhållanden råder - finns inte i SoL/LVU. 

Ila) SoU 1979/80:44 sid 103 
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hemmet, vårdnad eller verkställighet aktualiseras, och stå barnet 

bi i alla de situationer som kan uppkomma i samband med åtgärder 

rörande barnet. En annan lösning är den "barnassistent" som före

slogs av utredningen om barnets rätt. Förordnandet skall ske re

dan i anmälnings- eller initialskedet. Det är inte alltid så att 

barnet och föräldrarna har motstridande intressen, men det före

kommer. 

Ett annat alternativ är att stödpersonen är det offentliga biträ

det, som med kännedom om barnets behov av skydd bistår vid utred

ningen och har parts rätt att följa handläggningen ta del av vad 

som finns i akten och att temporärt - under utredningstiden - vara 

ställföreträdare för barnet. Även denne skulle då ha möjlighet att 

påkalla sakkunnigutlåtanden eller förhör med ytterligare personer 

än de som SN hör i utredningen. En sådan person skulle förordnas 

i alla ärenden som gäller ingripanden, och förordnas omedelbart 

- inte som nu i LVU-mål oftast efter att nämnden fattat beslut i 

ärendet. 

Denna lösning medför emellertid inte, att barn får stöd i vård-

nads- och verkställighetsmål. Barnet kan då endast på det sätt 

som sker i dag medverka i sådana mål, dvs endast som objekt 

som ev avger en viljeyttring. 

Nämndemän, beslutsorgan - processordning 

Nämndemän nomineras till domstolen av de politiska partierna. De 

skall inte arbeta politiskt i domstolen, men har självfallet de 

grundläggande värderingar som har gjort att de tillhör ett visst 

parti. Avsikten med nämndemän är utöver andra motiv att lekmän 

skall medverka vid bedömning av t ex straffmätning eller vid av

görande av skuldfrågan. 

SN:s ledamöter nomineras av de politiska partierna med samma 

politiska fördelning som fullmäktige i kommunen. Förtroendemännen 

skall lägga partipolitiska värderingar på de frågor som handläggs 

i nämnden, men får inte avvika från RF:s krav på saklighet, opar

tiskhet och legalitet. Det är olyckligt om partipolitiska värde

ringar inverkar på den handläggning som fordras för att barn skall 

få tillräckligt skydd. 

Vare sig i domstolen eller SN fordras av någon ledamot att han 

skall besitta någon form av sakkunskap - det är inte utifrån de 

aspekterna som ledamöterna väljs. Därför är det lämpligt att 

undersöka hur handläggningen/processen kan se ut från barnets 

synvinkel. 
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Det är värderingarna hos de vuxna i beslutsorganen, som avgör 

barnens framtid. I SN - som fattar beslut huruvida ansökan om 

vård enl LVU skall göras eller ej eller avge yttranden till 

domstol - avgörs frågorna på ett för barnet närmare plan än i 

domstol. 15-åringen som har talerätt i SN har inte motsvarande 

talerätt i allmän domstol i vårdnadsfrågan. Ledamöterna i SN 

har olika bakgrund och utbildning och fattar beslut om barnen. 

I domstolarna finns nämndemän, de flesta äldre, med sina poli

tiska värderingar, olika bakgrund och uppfostran, och domarna 

som skall avgöra ärenden enligt lagens mening men självfallet 

också med en viss bakgrund och utbildning. Föräldrarnas inställ

ning är att båda, eller den ena av dem, har rätt att vårda sina 

barn hemma eller umgås med dem - alternativt tvångsvis. Ombuden 

och de offentliga biträdena har olika utgångspunkter för sina 

bedömningar. Efter att ha fått ganska stor personlig erfarenhet 

av mål i förvaltningsdomstol rörande omhändertagande och upp

hörande av omhändertagande måste jag med bestörtning medge, att 

offentliga biträden för barn inte alltid ser till barnets bästa, 

utan ofta till den fördel det kan vara för biträdet att tillstyr

ka t ex föräldrarnas ombuds yrkanden för att i ett senare skede 

dra fördel av det. Detta är ju på intet sätt unikt för jurister. 

Har de flesta värderingen att barn alltid skall vara hos föräld

rarna, eller i vårdnadsmål att modern alltid är lämpligaste vård-

nadshavaren, eller i verkställighetsmål att ett barn alltid vill 

träffa den andra föräldern, kommer bedömningen generellt att gå 

i den riktningen, oavsett vad som är bäst för det enskilda barn 

det är fråga om. Det enskilda barnets rättigheter kommer i andra 

hand. En föredragande i RR ansåg det "upprörande, om inte föräld

rarna nu får hem sina barn." 

X det följande använder jag ordet "process" för hela handläggningen. 

Man kan ställa sig frågan, om den nuvarande processordningen i 

sig utgör ett hinder mot att man tillgodoser barnets intressen. 

Vad som kan anses vara barnets intressen beskrivs olika i resp 

lagtexter: enl BvL och SoL/LVU skall barnet skyddas mot vissa 

förhållanden i hemmet. Enligt FB i dess lydelse före 1 juli 1983 

skulle "barnets bästa" tillgodoses, numera skall "barnets behov" 

tillgodoses. I 21 kap FB - om verkställighet - har man vänt på 

begreppen och talar om att verkställighet skall ske, om det inte 

föreligger "risk som inte är ringa" för barnets hälsa. Processen 

skall alltså fungera så, att barnens intressen sådana de är be

skrivna skall tillgodoses. 
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Frågan är då vilka krav barnet kan ställa på processen. Ur rent 

allmän, mänsklig synpunkt måste det första kravet vara att den 

är begriplig - självfallet menar jag inte för små barn, men åt

minstone så begriplig att 10-12-åringar förstår vad som avhandlas. 

Det andra, mycket viktiga kravet, är att prövningen skall vara 

r e l a t e r a d  t i l l  d e t  e n s k i l d a  b a r n e t s  b e h o v .  B a r n  ä r  o l i k a ,  t o m  

barn i en syskonskara är olika, men vuxna kan ändå anse att barn 

skall reagera efter ett visst bestämt mönster. 

Det förutsätts att det är barnet som skall ändra sig, inte omgiv

ningen. Exempel på detta finns i de skrivningar som rör över

flyttningar av barn. "En eventuell störning är av övergående 

natur" - vilket påstående sker utifrån föräldrarnas rätt att ta 

hand om barnet. Motsvarande mening när det gäller vuxnas ev stör

ningar skulle inte accepteras. 

Barnet har behov av att bli bedömt - eller rättare sagt barnets 

förhållanden bör bli bedömda - av människor med sakkunskap inom 

det område som skall bedömas. I mål lrörande överflyttning av barn 

från familjehem till biologiska föräldrar förekommer det 

att domstolen anser att två månader eller sex månader är till

räckligt för att förbereda barnet på en överflyttning - oavsett 

om barnet i hela sitt medvetna liv bott i familjehemmet. En be

dömning av personer som känner till barns reaktioner är oundgäng

ligen nödvändig för att tillgodose barns behov av skydd. I vård

nadsmålen, där det mer handlar om de vuxnas förhållanden till 

barnet, bör också dessa bedömas av sakkunniga. I dessa som i 

andra fall som gäller barn är det oundvikligt, att man gör en 

prognos, som bygger på dittills varande förhållanden. 

Barnet behöver ett snabbt avgörande. I LVU-ärenden skall varje 

år anmälas barnets förhållanden i familjehem, och nämnden skall 

därefter avgöra om en prövning rörande upphörande av vården skall 
12 ) ske. I vårdnads- och verkställighetsmål är det föräldrarna 

obetaget att få frågorna prövade i princip hur många gånger som 

helst. Resultat av detta blir för barnets del att ständigt leva 

i osäkerhet om var man skall bo eller vara i fortsättningen. 

Barnet behöver klara besked om sin fortsatta tillvaro för att ha 

ett minimum av trygghet. 

Processen är inte avpassad för barn. 

12) 41 § socialtjänstförordningen 
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I avsnittet om barns vilja finns exempel på vilka åtgärder barn 

har vidtagit för att åtminstone få sin vilja observerad. 

I vårdnadsmål, där det inte finns någon lagbestämmelse om vid 

vilken ålder barn får bestämma, har TR ofta skrivit att barnets 

vilja inte kan tillmätas avgörande betydelse på grund av barnets 

ringa ålder, eller att samtliga föreliggande omständigheter 

talar för att utgången skall bli en annan än den barnet vill. 

I synnerhet när det gäller separationer är detta synsätt mycket 

destruktivt för barnet. Småbarn, som upplever att föräldrarna 

grälar, kan ta på sig skulden för detta och tror att allt blir 

bra om de själva försvinner. När en förälder reser bort eller 

när barnet tillfälligt flyttas till någon annan, kan det lilla 

barnet få känslan av att vara oönskad. Barnets grundtrygghet kan 

raseras genom separationer som är dåligt förberedda. Om barnet 

flyttas får det en känsla av att vara övergivet - oavsett om det 

flyttar hem till biologiska föräldrar som det egentligen inte 

känner, eller flyttas mellan föräldrar som är oense. Jag har den 

bestämda känslan, att barnets uppfattning och vilja tillgodoses 

när den passar in i de övriga omständigheter som domstolen be

slutat ta fasta på. 

Besluten och verkställigheten av besluten är mycket viktiga för 

barnet. Som jag tidigare nämnt kan parterna försena beslutet 

m e d  a t t  i n k o m m a  m e d  n y a  u t r e d n i n g a r ,  b e g ä r a  n y a  y t t r a n d e n  o s v .  

Här kommer en del av tidsaspekten in. Denna kommer att behandlas 

i nästkommande avsnitt. 

Handläggning - nämnd och domstol 

Socialnämnden beslutar om omedelbart omhändertagande av barn, 

förbud att flytta barn från familjehem enl 28 § SoL, och att 

göra ansökan om vård enl LVU till LR. 

Länsrätten underställs beslut om omedelbart omhändertagande, är 

besvärsinstans när det gäller förbud mot flyttning av barn från 

familjehem, och fattar beslut om vård enligt LVU. 

I vårdnadsfrågor yttrar SN sig, och allmän domstol fattar be

sluten . 

I avsnitt G har jag gett flera exempel på hur föräldrar kan ut

nyttja det faktum att förnyad handläggning rörande samma barn kan 

medföra att mål och ärenden drar ut på tiden, vilket så gott som 

alltid skadar barnen. Ett vårdnadsmål, där utslaget blir att en 

förälder skall ha vårdnaden, kan t ex inte alltid ge det resultat 
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i praktiken som domstolen kommit fram till, om verkställigheten 

inte går att genomföra utan ytterligare förhandlingar vid LR. 

Socialnämnden kan t ex besluta, att vård av barn skall upphöra 

därför att föräldrarnas förhållanden - vilket en gång låg till 

grund för barnets vård utom hemmet - har förbättrats. Socialnämn

den skall därefter, om det är skadligt för barnet att flytta, ut

färda ett flyttningsförbud. Föräldrarna har dels möjlighet att 

klaga på detta hos LR, men också möjlighet att begära verkställig

het enl 21 kap FB. 

Det har visat sig, att det kan förekomma kompetenskonflikter mellan 

olika instanser därför att man inte på skilda håll har klart 

för sig vad som gäller. Sociala myndigheter har dåliga begrepp 

om t ex processordning ("jag talade inte om allt i länsrätten, 

jag sparar det till kammarrätten". Cit en socialarbetare) medan 

allmän domstol inte alltid har klart för sig hur sociallagstift

ningen fungerar. I en dom har t ex en fader tillerkänts en viss 

ungängesrätt med sitt barn, och viss annan ungängesrätt under den 

tid barnet var omhändertaget för samhällsvård. (Södra Roslags TR 

T 707/79). TR tänkte troligen'inte på att SN svarar för vården 

och avgör i vilken utsträckning föräldrar får umgås med ett om

händertaget barn. En välvillig tolkning är att TR med sitt beslut 

avsåg att ange inom vilka gränser fadern skulle få träffa barnet, 

men detta framgår inte av domen. 

Det finns också exempel på, att t ex en socialnämnd inte helt har 

klart för sig skillnaden mellan vårdnad och vård. 

Vid en begäran om överföring av vårdnaden från modern till 
fadern av ett omhändertaget barn yttrade SN till TR, sedan 
man antecknat att samhällsvården fortfor, att 
"- sociala centralnämnden jämlikt föräldrabalken sjätte kapit
let 8 § med hänsyn till TP:s bästa (T:s positiva utveckling 
i fosterhemmet, T:s egna önskemål, förhållandet att föräldrar
nas relationer till barnet präglas av deras inbördes pågående 
konflikt) i nuläget ej finner skäl att tillstyrka att vård
naden om honom överflyttas till fadern från modern, att sociala 
centralnämnden anser att föräldrabalken sjätte kapitlet 9 § 
andra stycket ej är tillämplig, då barnets bästa redan till
godosetts av sociala centralnämnden genom tidigare fattat be
slut om barnets omhändertagande för samhällsvård, varigenom 
sociala centralnämnden under omhändertagandetiden i vårdnads-
havarens ställe påtagit sig ansvaret för barnet och des$ bästa, 
och att - därest tingsrätten anser att föräldrabalken sjätte 
kapitlet 9 § andra stycket är tillämplig, - vårdnaden om TP 
bör anförtros särskilt förordnad förmyndare med hänsyn till 
barnets bästa." 
(Fadern tillerkändes vårdnaden) (HD T 484/81 ej pt) 
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De kompetenskonflikter som kan uppstå mellan domstolar och myndig

heter framgår särskilt klart i t ex KRSU 5688-1982 m fl (se avsnitt 

G). Myndigheterna och domstolarna har olika infallsvinklar och 

styrmedel, och emellanåt har den enskilde små möjligheter att för

stå besluten, t ex när en socialnämnd i och för sig beslutar att 

vård enl LVU skall upphöra, men fattar beslut om förbud mot flytt

ning av barnet, eller när allmän domstol fattar beslut i vårdnads

frågan och beslutet inte går att verkställa. Förutom den skilda 

kompetensen medför också handläggningen, att ett ärende kan dra 

långt ut på tiden. 

En fråga är, om domstolarnas och myndigheternas agerande i och för 

sig kan medföra hinder mot verkställighet av domstolarnas beslut. 

Jag anser att detta inte enbart är möjligt, utan förekommer - dels 

på ett rent psykologiskt plan, där domstolen kan trappa upp en 

konflikt, dels på ett handläggningsmässigt plan, där tidsåtgången 

blir sådan att barnen och de vuxna blir låsta i ett läge som sedan 

inte går att ändra på. 

Ett exempel på det förstnämnda agerandet finns i följande fall: 

Ett par makar begärde äktenskapskillnad och var oense om vård
naden av barnen. Under förberedelsen framförde hustrun att det 
var besvärligt när mannen skulle umgås med barnen, eftersom 
han grälade på henne när han skulle hämta dem. Rätten beslöt 
att mannen vid vite av en månads fängelse inte fick besöka 
hemmet. Hustrun hade inte haft för avsikt att något som helst 
besöksförbud skulle beslutas, och absolut inte ett vitesföre
läggande. Mannen blev ytterligt kränkt, och ansåg det enbart 
vara hustruns fel att han inte fick hämta barnen innanför dörren. 

Under den därpå följande vårdnadsutredningen lyckades man 
efter mycket lång tid få mannen att för barnens skull tala med 
hustrun om barnen när han hämtade dem för umgänge. 

(Förf:s erfarenhet) 

Exempel på långdragen handläggning finns t ex när det går mycket 

lång tid - i vissa fall nästan ett år - från den tidpunkt vård

nadsutredningen och SN:s yttrande är klart till dess ärendet be

handlas i domstol. Dessförinnan har ju själva utredningen kunnat 

ta lång tid. 

Det finns enligt min mening flera sätt att komma till rätta med 

onödigt lång handläggningstid i domstolen. 

Det första sättet är, att domstolarna snabbare tar ställning och 

avvisar "onödiga" utredningar och vittnesmål. Möjlighet till detta 

finns i dagens lagstiftning, men utnyttjas enligt min mening allt 

för sällan i vårdnadsmål. 
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Beklagligtvis finns ju parter och ombud, som kallar in vittnen för 

att styrka nykterhet, som inte varit ifrågasatt, eller för att 

styrka omöjligheten av att en förälder gjort sig skyldig till 

misshandel av sitt barn, när barnet har sex frakturer i olika 

stadier av läkning. Man kan emellanåt förledas att tro, att mängd

en vittnen är av betydelse i stället för vad vittnena säger, I 

samma utsträckning begärs förnyade sakkunnigutlåtanden, nya ut

redare eller nya utredningar. För att sådana framställningar 

skall kunna avvisas, fordras emellertid att domstolen har till

gång till - förutom sin egen kunskap - personer som kan bedöma 

t ex sakkunnigutlåtanden och avgöra om sådana behöver komplette

ras eller ej. 

Det andra sättet är att fastställa en tid inom vilken utredningar 

och yttranden skall lämnas till rätten. Jag har föreslagit att en 

utredning skall kunna göras och ett yttrande lämnas inom loppet 

av fyra veckor, i samma ordning som gäller vid utredning enligt 

socialtjänstlagen i fall om omedelbara omhändertaganden enligt LVU. 

Endast synnerliga skäl, t ex bristande tillgång på sakkunniga, 

skulle kunna medföra ett uppskov med ytterligare fyra veckor. 

Här kommer frågan in hur man skall avväga intresset av att åstad

komma materiellt riktiga resultat mot intresset att minimera hand

läggningstiderna. Självklart vill varje myndighet och domstol att 

besluten skall bli så korrekta som det över huvud taget är möjligt. 

Vid handläggning hos en myndighet eller i domstol förekommer det 

i och för sig att den enskilde kan ljuga, men i de flesta fall är 

det dock så att man lägger fram situationen så som man själv upp

fattar den. Beslutsfattarens sak är då att avväga vad som sägs och 

vad som har kommit fram i de utredningar som har gjorts. Om man i 

dessa situationer alltid utgick från barnets behov, skulle enligt 

min uppfattning besluten bli materiellt riktiga även om inte de 

föregående utredningarna var av så stor omfattning. Det är utan 

tvekan så, att de vuxna som beslutar identifierar sig med för

äldrarna och förstår deras situation, men har sämre förutsätt

ningar att förstå barnens. 

Ett exempel på detta är ett pågående mål i förvaltningsdom
stol, där f n sex intyg från barnpsykiatrisk klinik klart 
ger vid handen att en överflyttning till de biologiska för
äldrarna efter att barnet hela sitt liv (från 8 dagars ålder) 
vistats i fosterhem, skulle vara förödande för hennes psy
kiska hälsa. I första instans har man nu beslutat att barnet 
skall flyttas hem efter sex månader, då hon borde vara till
räckligt förberedd. 



424 

Ett sådant domslut visar enligt min uppfattning att rätten 

inte i första hand sett till barnets situation utan till 

föräldrarnas. 

För att kunna förstå barnens situation fordras att domstolen 

har tillgång till sakkunniga, vilket alltså skulle minska 

handläggningstiderna. 

Om man anser att sakkunniga skall finnas i domstolen, är 

frågan om en specialinstans för mål rörande barn skulle kunna 

ha en annan bedömningsmetod än de nuvarande domstolarna. Förut

sättningen för en sådan är då först och främst att regelsystemet 

ändras, dels det processrättsliga, men också utgångspunkten i 

vårdnasmålen och verkställighetsmålen, där barnets behov och 

att utgångspunkten skall vara barnets måste betonas på ett 

starkare sätt än i dag. Det är alltså först och främst det 

regelsystem som ligger till grund för avgörandet som måste änd

ras. Man kan göra tankeexperimentet att förändra 6 kap FB med 

utgångspunkt från barnets behov och situation. 

I 6 kap 3 § FB står f n att barnet från födelsen står under 

vårdnad av båda föräldrarna och i annat fall av modern ensam. 

Sett ur barnets synpunkt skulle ordalydelsen vara: 

"Barnet har rätt att från födelsen ha föräldrarna som vårdnads-

havare, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av 

modern ensam". 

Jag menar, att barnets rättigheter och behov inte tillgodoses 

med nuvarande formulering av lagtexten, och att en förändring 

i regelsystemet av den art jag skisserat ovan också skulle kun

na medföra att någon typ av barndomstol skulle kunna fungera 

bra. Den skulle då enbart kunna utgå från barnet och dess rela

tioner till omvärlden i stort, inte enbart föräldrarna. 
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Frågan är också om det är en domstol som behövs, eller om besluten 

kan fattas i annan ordning. Den tanken har framförts i diskussion

en^ att t ex socialnämnderna fattade beslut i alla frågor som rör 

barn - såväl vårdnad och verkställighet som vård enligt LVU. 

I diskussionerna som föregick barnavårdslagen föreslogs bl a obli

gatorisk juristledamot i barnavårdsnämnden. Man ansåg emellertid, 

att det skulle vara tillräckligt om en jurist tillkallades vid av

göranden av juridisk karaktär. I diskussionerna omkring social

tjänsten har framhållits, att socialtjänsten skall vara service-

inriktad och erbjudande, och inte kunna fatta beslut som uppfattas 

som tvångsvisa. Detta har i stället överlämnats till förvaltnings

domstolarna. Det är alltså oförenligt med socialtjänstens karaktär 

att beslut som kan uppfattas som tvångsvisa kan fattas där. 

Ett alternativ är då en kommunal, regional eller statlig myndig

het som fattar beslut omkring barn. Det är emellertid endast i 

större kommuner som barnmål förekommer i den omfattningen, att 

man kan få en större erfarenhet av målen. Det kan också vara 

svårt att i en mindre kommun få stöd av den kompetens och sakkun

skap som fordras för att besluten skall bli de bästa för barnen. 

Med denna utgångspunkt är det då lättare att tänka sig att man 

fattar sådana beslut inom en region, t ex ett län, för att få den 

bästa samlade kunskapen och erfarenheten. Alternativ som finns i 

dag är länsrätten, som i egenskap av domstol har den samlade kun

skapen från länet, och som också numera bör ha samlat egen er

farenhet sedan länsrätternas tillkomst. Det är svårt att - slut

ligen - tänka sig en statlig myndighet som kan handskas med mål 

rörande barn. En sådan funktion kan för staten endast vara över

gripande, och jag lämnar den ur diskussionen. 

Risken med att en annan myndighet än domstol fattar beslut rörande 

barn är att besluten inte kommer att tas på allvar och inte har 

den dignitet som ett domstolsbeslut ändå har i dag. Detta beror 

kanske i viss mån vem som skulle fatta besluten, d.v.s. hur dom

stolen/myndigheten skulle vara sammansatt. 

Utgångspunkten för mitt resonemang är att det endast skall finnas 

en instans som behandlar alla mål som rör barns förhållanden till 

sina föräldrar/vårdnadshavare. Denna instans kan som ovan disku

terats vara en domstol eller en myndighet. Eftersom man måste ta 

tillvara den erfarenhet och kompetens som finns, bör då en dom

stol eller en avdelning i en domstol, med tillskott av annan sak

kunskap, vara den lämpligaste instansen. Man kan antingen tänka 

sig en helt självständig specialdomstol, eller en avdelning inom 



426 

en befintlig domstol, antingen allmän domstol eller förvaltnings

domstol. Tillgången till sakkunskap kan ske på två olika sätt: 

antingen skall domstolen vara sammansatt av jurist/beteendevetare/ 

samhällsvetare/psykiater, eller också skall vid överläggning och 

beslut expertmedverkan ske. Experterna skall vara knutna till dom

stolen och vid behov kunna förordnas av domstolen att-göra egna 

utredningar (domstolarnas utredningsplikt kunde på detta sätt till

godoses) . Dessa förslag förutsätter ändringar i RB (och FPL, om 

man anser att domstolen eller del av domstolen skall vara en 

förvaltningsdomstol). 

Att en barn- eller familjedomstol konstitueras skulle innebära 

flera fördelar: alla prövningar rörande barns förhållande till för

äldrarna, såväl beträffande vård som beträffande vårdnad, kunde av

göras i samma instans och på en och samma gång. Detta skulle kunna 

medföra flera fördelar - dels tidsvinster, dels mindre förvirring 

för barn och föräldrar rörande olika beslut och anlitande av olika 

instanser. 

Oavsett domstolens sammansättning eller organisation bör det i 

barnmål huvudsakligen förekomma skriftlig handläggning med obli

gatorisk muntlig förhandling. För barnet är det väsentligt att 

någon utomstående under viss tid har kontakt med det (se förslaget 

om stödpersoner) och kan delge rätten barnets uppfattning om situ

ationen. I de fall man skall besluta om barnets vård t ex på grund 

av bristande omsorg i hemmet är det av vikt att SN skriftligt 

redogör för de stödåtgärder som satts in och hur detta i ett längrr 

perspektiv har inverkat på barnet. Psykologiska och psykiatriska 

expertutlåtanden bör vara skriftliga. I den muntliga förhandlingen 

skall därefter ske kompletteringar, så som det i dag sker i för

valtningsdomstolarna. Det är emellertid viktigt, att man inte i 

domstolen fattar beslut efter att endast ha träffat de olika par

terna under den korta tid som en muntlig förhandling varar, utan 

att det finns ett faktaunderlag som i ett längre perspektiv kan 

bedömas av domstolen. Om barnen skall höras vid en muntlig för

handling skall samtalet handhas av en person med vana vid och 

kunskap om barn. 

En väsentlig del i denna handläggning är frågan vilken tilltro 

man skall sätta till barns utsagor. Med hänsyn till vad som visats 

av vissa rättsfall har beslutande instanser svårt att sätta till

tro till barns utsagor, när dessa går emot vad t ex domstolen har 

uppfattat av vuxnas berättelser, vilka de då sätter större till
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tro till än till barnens.Det är emellertid erkänt, att barn har 

en stark lojalitet gentemot sina föräldrar. Om man i ett barnmål 

får reda på av ett barn att en förälder misshandlat det, för

tjänar det tilltro. Om ett barn i ett verkställighetsmål uttrycker 

att det inte vill träffa den andra parten, är det i flesta fall 

barnets uppfattning, oavsett hur det har fått uppfattningen - och 

i sådana fall kan man skada barnet om det ändå flyttas. Om barn 

över huvud taget tillfrågas om och uttrycker vad det önskar, 

skall största möjliga hänsyn tagas till detta. Med det förslag 

till stödperson för barnet som tidigare framställts är det också 

troligt att barnets egna önskemål kan få en större tyngd i dom

stolen. 

Om det av olika skäl inte går att genomföra en instans av den art 

som föreslagits ovan, finns t ex lösningen att till den beslutan

de instansen knyta "förtroendesakkunniga", efter den modell som 

finns inom socialförsäkringen: Personer med särskild sakkunskap 

som är anställda av beslutsinstansen för tjänstgöring viss tid 

under vilken man t ex granskar andra sakkunnigutlåtanden och 

tjänstgör som konsulter för beslutsinstansen. 

Begränsningar i processen. 

Som jag tidigare visat föreligger det för föräldrar och vårdnads-

havare stora möjligheter att bedriva processer som inte gagnar 

barnen. Utgångspunkten, eller en av dem, för detta är den s.k. 

status quo-principen, som jag har funnit gäller och är mycket 

framträdande när striden står mellan föräldrar om barnet, medan 

den inte gäller i mål mellan föräldrarna och samhället om barnet. 

Där gäller i stället principen om att föräldrar alltid är bäst 

eller vet bäst. 

Vad först beträffar processen mellan föräldrarna och samhället 

har man i Sof 41 § bestämt, att anmälan betr barnets förhållande 

i familjehemmet skall ske én gång pr år, varefter nämnden skall 

besluta om vården skall upphöra eller ej. Det är föräldrarna obe

taget att när som helst begära att vården skall upphöra. Om nämn

den finner att de grunder som fanns för beslutet om vård inte 

längre finns, och att vården med hänsyn till detta är obehövlig, 

skall vården upphöra. Samtidigt skall nämnden emellertid ta ställ

ning till - om föräldrarna vill ta hem barnet - om barnet med 

hänsyn till sina egna förhållanden mår bäst av att stanna i fa

miljehemmet. I det ena fallet sker alltså prövningen med hänsyn 
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till föräldrarnas förhållanden, i det andra med hänsyn till bar

nets förhållanden. Prövningen av besluten i LR sker i olika mål, 

eftersom besluten fattas på skilda grunder och oftast inte sam

tidigt. Detta måste av den enskilde uppfattas som enbart för

virrande och är också ett osäkerhetsmoment för barnen. 

Ett sätt att komma tillrätta med detta är att ändra lagstiftningen 

så att socialnämnden vid sin prövning av upphörande av vården 

enligt 5 § LVU samtidigt skall pröva om förhållanden enl 28 § SoL 

föreligger, vilket i sak innebär att prövningen skall ske såväl 

till föräldrarnas som till barnets personliga förhållanden. 

Även om föräldrar-efter att barnet varit placerat sedan föräldrar

na begärt bistånd - vill ha hem barnet efter den frivilliga place

ringen skall en prövning ske enligt 28 § SoL. 

Mitt förslag är alltså, att socialnämnden skall åläggas att vid 

varje prövning av om vård i någon form skall upphöra betr barnet, 

obligatoriskt pröva om barnet också skall flyttas hem, och då 

göra prövningen enligt 28 § SoL. För att prövningen skall kunna 

ske på en gång vid upphörande av vård enl LVU, måste 5 § LVU 

ändras, förslagsvis enligt följande: 

"Socialnämnden skall noga följa vården av den som har beretts vård 

med stöd av denna lag. När vård enligt lagen inte längre behövs, 

skall nämnden besluta att vården skall upphöra. Vid prövningen 

skall hänsyn tas till om det finns risk som inte är ringa för 

barnets kroppsliga eller själsliga hälsa skadas om det skiljs 

från det hem, där det vistas." 

Självfallet skall barnet även i dessa fall företrädas av den per

son, som fungerar som barnets stöd enligt det förslag jag lämnat 

ovan. 

I fall som skisserats ovan skall omprövning få ske endast om 

väsentligt förändrade förhållanden föreligger, och endast på 

barnets begäran. Jag vill betona, att det inte är avsikten att 

föräldrar och barn skall skiljas åt på sådant sätt att föräldrar

na inte skall träffa barnet, men det blir lättare för barnet att 

besöka föräldrarna och tom vistas hos dem, om det får ha kvar 

sin känslomässiga förankring i sitt familjehem. Grunden för mitt 

förslag att omprövning skall få ske endast om väsentligt för

ändrade förhållanden föreligger är att det för barnet uppstår en 

ny osäkerhet varje gång ärendet skall prövas. I dagens lagstift

ning tillgodoses endast föräldrarnas behov,inte barnets behov av 

trygghet. 
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I vårdnads- liksom verkställighetsprocesser, d.v.s. där två för

äldrar strider om barnet, finns det i dag inte någon tillämpning 

av res judicata. Ett barn kan alltså utsättas för mängder av pro

cesser med den osäkerhet som följer av sådana. 

Ett sätt att komma tillrätta med detta problem är att man ålägger 

den av parterna som väcker talan att visa, alternativt också 

styrka, varför ett tidigare fattat beslut bör ändras eller om

prövas. Detta borde dock ske endast om någon förälder anhängig-

gjorde målet. Om barnet själv gjorde det, borde inte kravet på 

styrkande vara lika starkt. 

En annan väg att förhindra "onödiga" processer är att i domslutet 

ange viss minimitid under vilket det skall gälla, d.v.s. innan 

ny prövning fick ske. Denna tid kunde ev. varieras efter barnets 

utvecklingsnivå. 

17 kap 11 § RB anger, att dom har rättskraft "såvitt därigenom 

avgjorts den sak, varom talan väckts. - Ej må fråga som sålunda 

avgjorts, ånyo upptagas till prövning." Detta betyder att frågan 

måste ha förändrats från den dag den avgjordes till dess den tas 

upp igen. I mål om barn förändras frågan - "saken" - t ex genom 

att barnet blir äldre eller genom att förhållandena förändras på 

annat sätt. Om domstolen anser att ingen förändring skett i sak, 

bör den enligt min uppfattning kunna avvisa ny prövning av saken. 

Att ett barn blir äldre är ju i och för sig ett ändrat förhållan

de, men det bör inte innebära att barnet ånyo skall utsättas för 

en ny process för att få vårdnadsfrågan avgjord. Jag föreslår 

alltså, att res judicata-regeln ändras så, att domstol/besluts

instans i vårdnadsmål kan avvisa en ny talan om prövning av vård

naden, om det inte gått förslagsvis tre år sedan tidigare prövning 

avgjorts i högsta instans. Det enda undantaget härifrån skulle 

vara, om barnet själv önskade en ändring och framförde detta 

genom sin företrädare (stödpersonen) eller om det förelåg synner

liga skäl, t ex om vårdnadshavaren blir så psykiskt sjuk att det 

föreligger fara för barnet, eller att barnet misshandlas av vård

nadshavaren eller någon annan i hemmet. 

Detta förslag förutsätter, att den domstol som blir överinstans 

gör en reell prövning om förälder eller barnet genom sin ställ

företrädare anför besvär, och att målet således konsekvent behand

las som tvistemål också i överinstansen. 
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I verkställighetsprocessen gäller frågan överflyttning av barn 

från den ena föräldern till den andra, eller från en utomstående 

person till förälder/föräldrar. Den har tillkommit för att man med 

lagliga medel skall flytta barnot - objektet - i enlighet med 

allmän domstols dom eller om den legala vårdnadshavaren betagits 

sin rätt att vårda barnet. 

I vårt forskningsarbete har vi sett många exempel på den mängd 

processer som kan förekomma i ett och samma ärende, d.v.s. be

träffande samma barn. I ganska många ärenden har vi sett att detta 

förekommit under 5-10 år. Det fordras inte stor fantasi och in

levelseförmåga för att inse hur de barn har det som är objekten i 

processerna och lever med en väl grundad otrygghet. 

I likhet med vad som är föreslaget för vårdnadsprocessen före

slår jag, att processen cm verkställigheten inskränks och att besluten an-

fattar längre perioder. I dag kan en umgängesberättigad t ex föra 

talan om umgänge för viss tid, vilket bifalles i länsrätten.Vård

nadshavaren anför besvär, och i många fall framgår av domslut att 

eftersom tiden för umgänge utgått föranleder besvären ingen åt

gärd. Den umgängesberättigade får då börja en ny process. 

Jag föreslår, att en verkställighetsprocess inte får föras mer 

än en gång under den tid vårdnadsbeslutet gäller, förslagsvis 

tre år. Besluten skulle då omfatta den angivna tiden, och nya be

slut skulle få fattas endast om barnet själv förde talan om detta. 

Man skulle i större utsträckning än i dag utgå från barnets behov. 

Om en umgängesberättigad hade påbörjat ett umgänge men sedan neka

de att träffa barnet, skulle man också i det fallet kunna utdöma 

vite. 

Detta förslag utgår självfallet helt från barnets rättighet att 

träffa den frånvarande föräldern. I FB i dess lydelse före 1 juli 

1983 anfördes i 6 kap 11 § att förälder som inte hade vårdnaden 

inte borde betagas sin rätt att umgås med barnet. I dag utgår man 

från barnets behov, och i konsekvens därmed borde också vites

instrumentet kunna användas om den vuxne inte fullgör sina åliggan 

den. 

Om barnets ställföreträdare i processen anser att barnet har ett 

behov av att träffa den andra föräldern och vårdnadshavaren tred-

skas med utgångspunkt från sina egna behov, bör det finnas möjlig

het att lämna ut barnet till den umgängesberättigade från skola 

eller förskola. Detta skulle kunna innebära, att handräckning med 

polis minimerades och blev ännu mindre frekvent än vad det är i 

dag. 
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Eftersom jag anser det tveksamt om ett domstolsliknande förfar

ande är det lämpligaste för barnet, vill jag också föreslå att 

prövningen av vård enl LVU och vårdnadsmål inskränks till två 

instanser, och verkställighetsmål till en instans, utom när 

barnet för talan. Detta förutsätter, att alla instanser har 

tillgång till den expertis jag tidigare har föreslagit, för att 

den sakliga grunden skall kunna tolkas och bedömas på grundval 

av faktiska kunskaper inom området. För barn kan det gälla livs

avgörande beslut, och det är alltså angeläget att revirtänkande 

och prestige läggs åt sidan för att barnets behov skall till

godoses. 

Vad jag hittills har föreslagit har innefattat undantagen "om 

inte barnet för talan." Jag har tidigare medvetet inte berört 

förslag om barns talerätt, eftersom utredningen om barnens rätt 

i sina direktiv haft frågan om bl a stärkande av barnets rätts

liga ställning i LVU-mål. En logisk följd av vad jag föreslagit 

blir emellertid att barnet i vissa fall måste få en egen tale

rätt, eftersom jag till vissa delar vill inskränka på vårdnads-

havarens och den umgängesberättigades. 

Förutsättningen för mitt förslag är genomgående att barnet har 

en stödperson, som förordnas så snart ett ärende om barnet aktua

liseras, och som skall vara barnets personliga ställföreträdare 

» i alla mål och ärenden som rör mellanhavanden mellan barnet och 

föräldrarna i personliga angelägenheter. Om man anser att en god 

man enligt FB 18 kap kan fullgöra denna funktion har jag inga 
14) invändningar mot detta, men i sådant fall bör ett förordnande 

kunna ske snabbare än vad som kan ske i dag (handläggs i tings

rätt) . Denna person är en förutsättning för att barnets uppfatt

ning skall få någon respons eller genomslagskraft. I de mål, där 

föräldrarnas rätt att föra talan inskränks, kan i stället barnet 

föra talan om det är förenligt med barnets intresse och behov. 

Detta är fallet dels i mål rörande överflyttning till föräldrar 

från familjehem, överföring av vårdnad eller överflyttning i 

samband med en verkställighetsprocess. Förutsättningen är också 

att ett offentligt biträde i alla dessa mål kan förordnas för 

barnet 

14) förutsätter en ändring i FB 18 kap 2 § 

15) Sådant biträde kan i dag inte förordnas för barnet eftersom 

det inte har partsställning i dessa mål. 
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Sammanfattningsvis anser jag, att jag i forskningsarbetet har 

funnit 

att de olika myndigheter som handlägger ärenden och mål om barn 
inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till barns 
vilja och val 

att utredningar och sakkunnigutlåtanden inte beaktas och bedöms 
med utgångspunkt från barnens behov, utan med utgångspunkt 
från föräldrarnas behov 

att det förhållandet att barnet företräds av föräldrarna även i 
mål när det gäller motsatsställning mellan barn och föräldrar 
är till nackdel för barnet 

att barnet därför endast när det är part - i ärenden rörande vård 
utom hemmet - har rätt att föra sin talan, och annars är ett 
objekt som föräldrarna strider om 

att barnets rättssäkerhet, d.v.s. möjlighet att ta del av hand
lingar, anföra besvär över beslut m m är inskränkt till 
processen om omhändertagande 

att domstolar och förvaltningsmyndigheter i vissa fall låter 
prestige och kompetenskonflikter styra handläggning och be
slut, och 

att de mycket långa handläggningstiderna utgör en stor risk för 
barnens psykiska hälsa och en stor belastning för dem. 

Vid vägning och med hänsyn tagen till föräldrars och barns in
tressen har jag funnit att barns intressen i första hand bör 
främjas på följande sätt: 

att beslutande domstol/myndighet bör ha möjlighet att snabbare 
än nu sker ta ställning till framställningar om ytterligare 
sakkunnigutlåtanden 

att samtliga beslut som rör förhållandet mellan föräldrar och 
barn avgörs av ett och samma beslutsorcran, förslagsvis en 
specialdomstol, alternativt. avdelning vid "länsrätten som 
specialiserar sig på barnmål och har experter knutna till sig. 

att hrndläggningen är huvudsakligen skriftlig (vilket talar för 
specialdomstol med särskilda regler) med obligatorisk muntlig 
förhandling alt. skriftlig förberedelse med muntlig huvud
förhandling 

att det införs en "villkorlig" res judicata-regel, d.v.s. att man 
kräver av part att han visar eller styrker varför ett tidi
gare fattat beslut bör ändras, alternativt 

att ett beslut om barns vistelse - vård, vårdnad eller umgänge -
tidsbegränsas så att det avser en viss minsta tid,beroende 
på barnets utvecklingsnivå 

att* utredningar om barn begränsas i tiden 
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att barnet så snart ett mål anhängiggjorts som kan leda till kon
flikter barn/föräldrar får en person till stöd, vilken skall 
förordnas som ställföreträdare för barnet (i stället för 
vårdnadshavaren) 

att sådan ställföreträdare har rätt till offentligt biträde i mål 
rörande barnet eller kan vara offentligt biträde för barnet. 

att beslut om vårdnad inte får omprövas under viss tid, om inte 
barnet själv aktualiserar frågan, och det med hänsyn till 
barnets ålder och barnets och föräldrarnas rättssäkerhet är 
av vikt att en omprövning sker 

att prövning av frågan om verkställighet av umgängesrätt endast 
skall"ske betr. längre perioder, med förbud mot prövning mer 
än en gång inom samma tid som grundbeslutet avser 

att undantag från ovanstående förbud medges endast om det ligger 
i barnets intresse och barnet för talan, eller om annars 
synnerliga skäl föreligger för ändring 

att det i stället för hämtning med polis skall finnas en möjlig
het att besluta att barnet skall lämnas till den umgänges-
berättigade från skola eller daghem 

att vitesinstrumentet skall kunna användas även gentemot den 
umgängesberättigade som inte fullgör sin skyldighet att umgås 
med barnet 

att prövningsrätten i barnmål begränsas till en överinstans,som 
alltid skall ha muntlig förhandling i målet 

att barnets uppfattning i barnmål alltid skall inhämtas och redo
visas. Detta skall inte tolkas så att barnet alltid skall 
tillfrågas direkt. 
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Slutdiskussion 

I mitt avhandlingsarbete har jag behandlat två principiella 

huvudfrågor. 

Det processuella förfaringssättet i omhändertagandemål, vård

nadsmål och verkställighetsmål missgynnar enligt min uppfatt

ning barnet genom att hänsynstagande till de vuxnas rättssäker

het mer eller mindre oreflekterat innebär extrema påfrestningar 

för barnet i en påfrestande livssituation. 

Lagtolkningen och rättstillämpning kan förfördela barnet, i 

beslutssystemet finns inte stort utrymme att ta nänsyn till 

eller beakta barnets intresse eller önskemål. 

Vad som har framkommit leder till önskemål om förändringar. I 

det första fallet ar den generella synpunkten att det processu

ella händelseförloppet bättre måste anpassas till barnets tole

rans mot påfrestningar. 

I det andra fallet kan man föreställa sig att en redovisning av 

barnets behov i processen och på vilket sätt man negligerar den 

kan bli argument för bättre juridiska beslut. Ett övertydligt 

exempel är det fall, återgivet i avsnittet om barns vilja, där 

en tolvårig flicka fick avgöra att hon inte skulle träffa sin 

far, medan den elva-årige systern tvingades göra det (JO 1532-

1977). De båda systrarna hade samma skäl att inte träffa fadern. 

Bedömningen av barnens mognad (dåvarande gr§ns 15 år eller där

med jämförlig mognad) medförde ett för barnen uppenbart orimligt 

beslut. 

I mitt arbete finns också en aspekt, som jag inte åberopat eller 

anknutit till, men som är väsentligå att visa de komplicerade av

göranden som uppstår då man juridiskt skall handlägga komplicerade 

psykologiska sakfrågor. 

Avhandlingens inriktning har varit konkreta och juridiskt avgräns-

bara problem, hela tiden med baktanken att barnets behov i första 

hand skall tillgodoses - gåde de fysiska och psykiska behoven. Av 

min framställning framgår, att bedömningen av dessa behov kommit 

i andra hand - efter rättssäkerhetsaspekter för föräldrarnas del. 
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Jag påstår, att då den juridiska beslutsprocessen berör psyko

logiska sakförhållanden, och då beslutsprocessen är ägnad att 

åstadkomma ett så bra resultat som möjligt, görs vissa ansträng

ningar för att förstärka den psykologiska kompetensen inom ramen 

för den judiciella beslutsprocessen. Beslutet i domstolen är in

riktad på ett visst ändamål. 

En rad av ansträngningarna riskerar att medföra obeaktade svårig

heter för det juridiska beslutsfattandet. Man riskerar att bygga 

in moment i beslutsfattandet som kan motverka det ändamål man 

eftersträvar. 

Det hävdas ibland i den allmänna debatten att när det gäller rätts

liga beslut rörande barn, dessa borde handläggas vid domstolar 

med särskild inriktning och kompetens när det gäller familjerätts-

1 a v g ö r a n d e n .  

Ett förslag i samma riktning är att en domstol skall tillföras 

särskild sakkunskap genom sakkunniga ledamöter i domstolen. 

En princip, som också kan motiveras av ändamålsavsikten, är att 

lagen skall vara en ramlag, tanken är då att det skall finnas 

ett stort utrymme för sakskälen och att rättsregler inte skall 

få en avgörande betydelse i avgörandet av det enskilda fallet. 

Den juridiska diskussionen är det gäller det skisserade problemet -

avvägningen av regeltillämpningen då sakfrågorna har en utpräglat 

psykologisk karaktär - har förts huvudsakligen med inlägg av pro

fessor Gunnar Bramstång och fil dr Gunnar Krantz. 

Professor Gunnar Bramstång har i olika sammanhang uttalat sig 

för en restriktiv lagtolkningsmetod. Han ansåg i sin bok "Miss

bruk och hemfallenhet" att tesen att vårdlagarnas "syften" rim

ligen bör indicera en friare tolkning av rekvisiten för ingrip

ande än vad som är fallet inom straffrätten är grumlig och möj

lig att uppfatta på mer än ett sätt. Bramstång påpekar, att för

fattningstexten har prioritet framför uttalanden i lagförarbeten. 

Han uttalar sig mot skilda tolkningsstilar och varnar för en ex

tensiv lagtolkning ur rättssäkerhetssynpunkt. 

(Att tolka en regel extensivt innebär att regelns tillämpning 

görs så vidsträckt som möjligt, medan restriktiv tolkning innebär 

att regeln tillämpas snävt och huvudsakligen i enlighet med lagens 

bokstav). 
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Bramstångs uppfattning om en restriktiv lagtolkning - med ut

gångspunkt från legalitetsprincipen - delas inte av alla juris

ter. Bertil Wennergren påpekade i en artikel i DN 1976: 

"I länsrätt och kammarrätt har det förekommit att beslut om 

omhändertagande upphävts, därför att det inte förelegat full 

bevisning om att barnet misshandlats eller vanvårdats. Man 

har alltså tillämpat samma principer för prövningen som i ett 

brottmål. Så får det naturligtvis inte vara. - - - en helhets

bedömning skall göras med barnets bästa för ögonen." 

I en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift 1978 hävdade Gunnar 

Krantz: "Vid tolkning av de uppställda rekvisiten härför (om-

händartagande, förf:s anm) kan rättstillämparen - även om han 

anses inte vara principiellt bunden av lagstiftningens motiv 

- inte bortse från vad lagstiftaren uppenbarligen avsett att 

uppnå med lagen. En i princip restriktiv tolkning torde inte 

vara förenlig med den föreslagna lagstiftningens syfte att ga

rantera de unga rätt till behövligt skydd och vård." Krantz upp

fattning synes vara att det som i ett visst ögonblick av någon 

domstol anses bäst för barnet skall bli utgången, oavsett om de 

i lagen uppställda rekvisiten täcks av de materiella förhållan

dena eller ej. 

Visst stöd får han för detta synsätt i en artikel av Fritz Kaijser 

i samma tidskrift 1982, där han återger att man i samband med 

barnavårdslagens tillkomst 1960 uttalade i andra lagutskottet, 

att den extensiva lagtolkning, som på många håll företrätts av 

barnavårdsnämnderna, borde accepteras, (s 237) 

I en annan artikel i samma tidskrift 1984 utvecklar Krantz sin 

uppfattning och påstår att analys och tolkning enligt juridisk 

metod främst företas inom ramen för den s k rättskälleläran. 

( s 2 ff). Vid bedömning av barnets situation skall helhetssynnen 

beaktas. "Syftet med helhetssynen är att nå fram till ökad för

ståelse och finna ett djupare sammanhang än vad tidigare symtom-

relaterade metoder i det sociala arbetet möjliggjort." Krantz 

fortsätter "Betraktar man LVU som ett av instrumenten i arbetet 

med att förändra den enskildes och familjers sociala och psyko

logiska situation är det naturligt att helhetssynen får prägla 

lagtolkningsmetodiken på området." Det blir fråga om en analys 

av psykologiska fenomen vid sedan av övriga fakta. 
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I polemik mot Jan Nasenius anser Gunnar Bramstång i Socialt arbete 

nr 5 år 1983 att den "hårda" skolan inom socialrätten - med vilken 

troligtvis menas den som företräder en restriktiv lagtolkning - be

mödar sig om att söka underbygga, klargöra och utveckla sina resone

mang, överväganden och ställningstaganden på ett rättsvetenskapligt 

godtagbart sätt. 

Samma år diskuterar Bramstång i Förvaltningsrättslig tidskrift bl a 

analys och tolkning av vissa rättsfall, vilka Krantz diskuterat i 

sin sammanläggningsavhandling "Om barnavårdslagstiftningens roll i 

socialt förändringsarbete - särskilt om barns rätt". Han påpekar, 

att RegR - i motsats till vad Krantz ansåg - fällt sitt utslag i 

god överensstämmelse med lagtexten och därmed också legalitets-

principen (s 7). 

Slutligen vill jag i denna diskussion återgå till Krantz's artikel 

"Barnet, lagen och domstolen" 1984. Han diskuterar där ett rätts

fall, vilket gällde verkställighet enl 21 kap FB. Handläggningen 

var långvarig och innefattade ett flertal barnpsykiatriska och 

barnpsykologiska undersökningar samt yttrande från Socialstyrelsen. 

I samtliga yttranden framhölls att en flyttning av barnet från 

fosterhem till den biologiska modern skulle innebär risk för be

stående skador på R:s själsliga hälsa, och att risken ej var ringa. 

Krantz hävdar, att RegR borde ha vägrat verkställighet. Barnet, som 

vid avgörandet var i 11-årsåldern, hade under en lång tid levat 

under psykisk press, medan ärendet hade behandlats vid minst 13 

ölika tillfällen. Krantz skriver: "Att en överflyttning mot pojkens 

vilja kunde antagas medföra risk som inte var ringa, för skada på 

hans psykiska hälsa, borde rimligen ha framgått för domstolarna". 

Jag har uppfattat debatten så, att Krantz pläderar för en exten

siv lagtolkning, där "barnets bästa" skall vara utgångspunkten, 

och där besluten inte nödvändigtvis behöver ha ett fullödigt stöd 

i lagstiftningen. Bramstång anser att en restriktiv lagtolkning 

är nödvändig, vilket betyder att ett minimum av rättssäkerhet för 

den enskilde - även barnet - medför att rekvisiten i lagtexten 

skall täckas helt, innan ett för den enskilde negativt beslut 

fattas. 
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I den ovan omnämnda artikeln av Fritz Kaijser påpekar denne, att 

oavsett vilken tolkningsstil man vill prioritera, det tillhör 

sällsyntheterna att samma tolkningsstil konsekvent går att upp

rätthålla för alla lagregler inom ett rättsområde eller ens för 

en enda lagregel inom detta. Den går inte heller att vidhålla för 

någon längre tid, förutsatt att lagregeln får bestå men den verk

lighet som lagen eller lagregeln ursprungligen tog sikte på för

ändras. 

Ur rättssäkerhetssynpunkt måste jag ansluta mig till Bramstångs 

uppfattning att lagen skall tolkas restriktivt. Av min undersök

ning framgår emellertid, att barn far illa, och att de olika dom

stolarnas bedömningar i vissa fall kan vara diskutabla. Min upp

fattning är att det inte är domstolens lagtolkning som ligger till 

grund för detta, utan bedömning och bevisvärdering i de enskilda 

fallen. Som jag påpekat i tidigare avsnitt, är den enskilda doma

rens värdering och erfarenheter inslag i bevisvärderingen, vilket 

inte framgår av den slutliga domen. Grunden för diskussionerna 

om extensiv/restriktiv lagtolkning ligger enligt mitt förmenande 

i svårigheterna att bevisa att vissa psykologiska faktorer före

ligger, och att förekomsten av dessa väl kan täcka rekvisiten i 

lagtexten, om parterna lyckades uttrycka sig så att domstolen 

kunde anamma hela den åberopade bevisningen, och värdera den på 

ett sätt som skulle gagna den enskilde. 

Socialtjänstlagen (SoL) är den "huvudlag" som i ramlagsliknande 

form ger vissa riktlinjer för handhavande av frågor inom social

tjänstens ram. LVU, som är en komplettering av socialtjänstlagen, 

har karaktär av skyddslagstiftning för barn och ungdom. SoL lämnar 

stort utrymme åt handläggarnas normativa överväganden -dvs att 

lagen skall fyllas inte med det bästa möjliga innehållet utan det 

mest önskvärda. Konstruktionen av SoL skedde ur politisk synpunkt 

så, att den skulle lämna utrymme för ständigt vidgade reformer, 

och lagen skulle i sig vara ett instrument för ständigt pågående 

"sociala reformer". Man hade en tilltro till ständigt ökade re

surser i samhället. Frånvaron av dessa har gjort att möjligheterna 

att arbeta inom socialtjänstlagens ram på det sätt som var avsett 

har minskat, vilket kan drabba enskildas rättssäkerhet (med detta 

menar jag här den viktiga komponenten förutsebarhet). 

(Beträffande bevisvärdering: Se del II av detta arbete, Appelberg, 
Göte: Barnet och rätten, sid 224 ff) 



439 

Den vida rättsliga ram som SoL utgör skall fyllas med underlag 

för beslut i enlighet med lagens anda. Då det gäller tvångsvisa 

ingripanden enligt LVU skall bevisning om förhållandena finnas 

och bedömas. I allt högre utsträckning tänker man sig att det är 

den psykologiska expertisen som vet vad som är bäst för barnet 

- i synnerhet i familjerättsliga sammanhang - och det är hänsynen 

till dessa kunskaper som skall diktera besluten: frånvaro av 

strikta (hindrande) juridiska regler och förekomsten av psyko

logisk kompetens vid beslutsfattandet skall kunna skapa bättre 

beslut i framtiden. 

Frågan är då, vilken kunskap som skall kunna ge en sådan tyngd. 

Det finns två skilda teoretiska perspektiv som konkurrerar om 

tolkningsföreträdet när det gäller att förstå barns uppväxtvill

kor i en given uppväxtmiljö. 

Det första teoretiska perspektivet kan spåras till den dynamiska 

grundteorin med Sigmund Freud som upphovsman. Freud betonade bar

net som en levande varelse med starka biologiskt präglade drift

impulser och till dessa impulser knutna mer generella behov. 

Freuds stora insatser för förståelsen av barnet och den vuxna 

människan var hans envetna hävdande av de risker som uppstår då 

man träder barnets behov för när, när man krymper den växande 

individens möjligheter att tillgodose sina behov. När behoven 

inte tillgodoses inträffar en felutveckling som nästan oundvik

ligt förr eller senare drabbar människan. 

En av de viktigaste modifikationerna av detta teoretiska synsätt 

har uppstått inom den psykoanalytiska teorin: facktermen är 

"objektrelationsteorin". Den avser teorin, att störningarna hos 

barn uppkom tidigare, inte när man inte fick sina behov tillgodo

sedda, utan när barnens relationer till omgivningen var störda. 

I centrum för detta synsätt står relationen mellan barnet och den 

primära föräldragestalten - den som från början varit förälder 

för barnet. Barnets strävan är inte i första hand att tillgodose 

behov utan att upprätthålla en nära och intakt relation. Separa

tionsångest, som blivit ett populärt uttryck utan närmare defini

tioner i dagligt tal, finns hos barnet utan att någon separation 

sker - det räcker med det psykologiska hotet. Med detta avses inte 

en separation i rummet, dvs att en förälder faktiskt lämnar ett 

barn. 
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Svårigheten att ha den nära och goda relationen leder också i 

normalfallet till svåra prövningar för det växande barnet inom 

ramen för den s k individuationsprocessen. Med detta menas, att 

barnet måste skiljas psykologiskt från en viktig person för att 

bli en individ. I normala fall är denna process lycklig och po

sitiv. Svårigheten att ha en god relation blir mycket stor då 

barnet utsätts för olika påfrestningar i samband med den ständigt 

pågående frigörelseprocessen. Risken för barnet blir tvåfaldig -

dels kan den primära relationen vara destruktiv för barnet, dels 

kan separationen från denna primära relation bli mer eller mindra 

ödesdiger. 

I psykologiska fackkretsar finns naturligtvis försök att inte

grera dessa perspektiv. Poängen är, att från att ha haft ett 

teoretiskt synsätt som kunna utnyttjas till ganska entydiga för

utsägelser, har man nu hamnat i ett sakläge där det är ytterst 

svårt att göra sådana förutsägelser. Det psykologiska kunskaps

området är ännu relativt sett så outforskat, att nya kunskaper 

och teoretisk fördjupning leder till än större svårigheter att 

föra förutsägelser. 

Jag hävdar, att de diskussioner som förs om utredningar, bevis

värdering och utformningen av det rättsliga tillvägagångssättet 

bygger på en stor respekt för det psykologiska kunnandet. Detta 

är inte entydigt. I debatten föreställer man sig därför att det 

bör ges en starkare ställning, medan det rättsliga förfarandet 

skall träda i bakgrunden och bli mer informellt. 

Min uppfattning är, att det psykologiska kunnandet skall med 

hela sin komplikation och mångtydighet tillföras domstolen. Det 

är domstolens sak att värdera bevisningen. Den psykologiska sak

kunskapen skall inför rätten nagelfaras på detta sätt. Om det 

byggs in i beslutsmekanismen blir det undandraget en genuin ex

tern prövning (t ex av andra sakkunniga) eller den juridiskt själv

ständiga bedömning som domaren skall göra. Domstolen måste emeller

tid ha kännedom om att olika bedömningar kan göras om samma för

hållanden, och att enklare psykologiska samband är vedertagna 

och belagda. 

I början av denna diskussion har jag pekat på tre förslag. Min 

diskussion ovan ger vid handen, att förslaget att tillföra rätten 

sakkunskap genom att sakkunniga ledamöter tillförs domstolen kan 

kritiseras. 
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Ramlagssystemet anser jag inte kan tillämpas då det gäller admi

nistrativa frihetsberövanden - ett minimikrav på lagtext är för

utsebarhet , och bedömningen av lagen bör vara strikt. I och för 

sig ger lagtexten (nu avser jag,i par LVU och bestämmelserna i 

6 och 21 kap FB) vida ramar för bedömningar, såväl juridiska 

som psykologiska. Utgångspunkten skall vara barnets behov och 

rättigheter, och det är att beklaga att lagtextens utformning -

även om vissa försök har gjorts - inte är av den art att det är 

det enskilda barnets intresse som skyddas. 

I mitt arbete har jag visat, att den första punkten - tanken om 

familjedomstolar eller domstolar med särskild inriktning på barn 

- är en nödvändighet med tanke på barnens rätt till en så lugn 

och stabil tillvaro som möjligt. Lars Grönwall, tidigare ordför

ande i socialberedningen, har i en artikel i Förvaltningsrättslig 

tidskrift 1984 (s 9) påpekat att en ändring som innebär att en 

enda domstol som behandlar olika slag av mål som rör barnen och 

föräldrarnas förhållanden till dem inte kan genomföras utan ett 

betydande reformarbete. Jag anser, att sådana mål kan handläggas 

av länsrätterna, som redan har en vid erfarenhet av mål rörande 

LVU och 21 kap FB. 

När jag nu har kommit till slutet av mitt arbete har jag - efter 

att ha sammanfattat vad jag anser mig ha kommit fram till - funnit 

två skilda nivåer när det gäller slutsatser av detta: 

Den ena nivån berör de konkreta iakttagelser jag har gjort av 

rättspraxis. Dessa leder till de rekommendationer och reserva

tioner jag som jurist med förankring i socialt arbete vill göra. 

Det jag redovisar är vilken hänsyn man tar till barnet som person 

och barnets bästa både under den rättsliga processen och som ända

mål för processen. 

Den andra nivån berör ett- stort, generellt och mycket intressant 

problemområde: det som rör den rättsliga behandlingen av omständig

heter där själva saken till sin natur i stor utsträckning är av 

psykologisk natur. Mitt avhandlingsarbete leder alltså fram frågor 

som har stor räckvidd men som måste anses ligga utanför avhandlingen. 

Min förhoppning är att diskussionen om barnets rättsliga ställning 

de av mig behandlade områdena inte är slutförd, utan kommer att 

föras fortlöpande. 
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Förteckning över rätts-fall o ch JO-ärenden vilka refererats 
och åberopats i u ndersökningen, samt uppgift om i vilka 
avsnitt de -förekommer. 

NJA 1926 s 523 E HD ö 1755/82 D 
NJA 1950 s 219 G 
NJA 1951 s 185 E GH ö 64/75 
NJA 1951 s 612 -f-f C JO 3167-1975 D 
NJA 1951 s 682 C,G GH T 187/76 F 
NJA 1960 s 323 F HSB ö 641/77 A 
NJA 1961 C 587 C,F HSB T 249/78 F 
NJA 1962 s 440 D HSB B 753-755/78 / 
NJA 1964 s 57 f C JO 2358-1976 C 
NJA 1964 C 36 F HSB ö 732/79 D 
NJA 1964 C 764 C HSB T 102/80 F 
NJA 1968 s 292 D HSB T 125/80 G 
NJA 1975 s 543 D HSB T 224/80 G 
NJA 1981 s 753 F HSB T 287/80 F 
NJA 1981 s 1225 F HSB T 336/80 / 

KRG 1624-1980 G 
HD T 218/75 / HSB ö 350/81 G 
JO 64-1977 

HD T 296/77 
HD T 308/77 
HD T 106/78 
HD T 40/79 
HD T 64/79 
HD T 336/79 / 
KRS 4082-1979/ 
KRS 3665-1980 

HD T 401/79 / 
KRSU 783-1979 

HD T 402/79 / 
RR 5664-1978 

HD ö 563/79 
HD T 14/80 
HD T 179/80 
HD T 196/80 / 

G 
B 
F 
C 
C,F 
F 

C,G 

G 

G 
D 
C,F 
F 

RR 5135-1979 C, D 
HD T 227/80 F 
HD T 230/80 F 
HD T 330/80 C,F 
HD T 381/80 F 
HD T 157/81 / 
KRS 2482,2985-1981/ 
LRW ö 753-1981 G 

HD T 196/81 C 
HD T 266/81 C,F 
HD T 334/81 F 
HD T 393/81 G 
HD T 484/81 F,G,H 
HD T 7/82 F 
HD T 28/82 C, F 

HÖN T 88/82 / 
JO 2374-1976 

SH T 829/77 
SH T 506/78 
SH T 724/78 
SH T 823/78 / 
JO 948-1981 

G 
F 
F 

SH T 851/78 G 
SH T 877/78 G 
SH T 943/78 F 
SH T 162/79 F 
SH T 192/79 F 
SH T 331/79 F 
SH T 451/79 F 
SH T 483/79 G 
SH T 501/79 F 
SH T 522/79 G 
SH T 538/79 G 
SH T 688/79 / 
KRS 4431-1978 C, G 

SH T 720/79 C 
SH T 749/79 F 
SH T 867/79 G 
SH T 944/79 F 
SH T 108/80 F 
SH T 539/80 F 
SH T 545/80 F 
SH T 571/80 C, G 
SH T 573/80 F,G 
SH T 591/80 G 
SH T 613/80 G 
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SH T 749/80 F RA 1961 s 170 D 
SH T 847/80 F RA 1964 S 391 D 
SH T 42/81 F RA 1968 s 382 E 
SH T 103/81 C RA 1969 S 132 F 
SH T 152/81 C RA 1970 S 243 F 
SH T 153/81 F RA 1970 s 323 D 
SH T 330/81 C RA 1974 B 376 D 
SH T 484/81 G (RR 456-1974) 
SH T 609/81 D, G R72 2:4 E 
SH T 726/81 F R75 2:38 E 
SH T 1015/81 D, F R76 2:26 C 
SH T 41/82 G (RR 494-1976) 
SH T 68/82 F, G R77 2:15 G 
SH T 114/82 F (RR 265-1977) 
SH T 119/82 G R77 2:34 E 
SH T 173/82 c, F (RR 1348-1976) 
SH T 229/82 / RA 1978 Ab 326 
LRN ö 887/80 / (RR 2320-1978)/ 
KRJ 2608-1981 F Gbg:S TR T 3/78 G 

SH T 505/82 F RA 1979 AB 311 
(RR 2027-1979) 

B, D 

Alingsås TR T 293- RA80 2:67 D 
294/82 D, G RA80 Bb 51 C 
Gällivare TR T 259/ RA81 2:2 A, D 
77 /KRSU 3424-1978 F (RR 19/2-81) 
Göteborgs TR T 556/ RA81 2:12 C 
72 /RR 582-1973 C RR 482-1972 G 
Göteborgs TR T 3/78 / RR 1956-1972 C 
RA 1978 Ab 326 RR 7234-1972 G 
(RR 2320-1978) F RR 582-1973 / 

Göteborgs TR T 584/ Gbg:s TR T 556/72 c, E 
78 /RR 772-1980 G RR 1573-1973 A, B 
Härnösands TR T 151/ RR 2982-1973 A 
76 /KRS 7564-1976 G RR 1031-1974 E, F 
Jakobsbergs TR T 90/77 E RR 3597-1974 G 
Jakobsbergs TR T 687/ RR 2132-1975 E 
77 / LRA ö 5100-1979/ RR 2512-1975 E, F 
JO 2765-1979 D, F, G RR 3021-1975 / 
Jakobsbergs TR T 378/ JO 1256-1975 E, F 
78 /KRS 5021-1978 E, F, G RR 4854-1975 E, F 
Lidköpings TR T 398/79/ RR 76-1976 G 
KRG 4333-1979 G RR 1091-1976 D, E 
Stockholms TR T 339/77/ RR 1495-1976 E 
KRS 4333-1979 G RR 1851-1976 E 
Solna TR T 885/79 / RR 2278-1976 C 
KRS 2445-1980 G RR 2318,2344-1976 0 
S:a Roslags TR T 1244/ RR 2467-1976 E 
75 /JO 685-1977 C RR 655-1977 E 
S:a Roslags TR T RR 996-1977 E 
707/79 6, H RR 1112-1977 C 
Trelleborgs TR T RR 3208-1977 E 
T 53/79 c, F RR 3297,4807-1977 c, E 
Umeå TR T 518/79 E RR 3535,4501-1977 E, G 
Uppsala TR A 592/77 G RR 4706-1977 F 
Ystads TR T 124/79 / RR 3801-1977 F 
KRG 536-1980 c, E 

örnsköldsviks TR 
A 84/78 / 
JO 219-1979 B, c, G 

SvJT I960 s 33 D 
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RR 315-1978 
RR 455-1978/ 
JO 371-1979 

RR 2735-1978 
RR 3285-1978 
RR 4641-1978/ 
JO 115,900-1979 

RR 4671-1978 
RR 4780-1978 
RR 5455-1978/ 
JO 371-1979 

RR 5664-1978/ 
HD T 402/79 

RR 5691-1978 
RR 5801-1978 
RR 5921,5922-1978 
RR 816-1979 
RR 1242-1979 
RR 1678-1979 
RR 1709-1979 
RR 2005-1979 
RR 2027-1979 
RR 2127-1979 
RR 2793-1979 
RR 3051-1979 
RR 3052-1979 
RR 3351-1979 
RR 3515-1979 
RR 3590-1979 
RR 3614-1979 
RR 3727-1979 
RR 3975-1979 
RR 4064-1979/ 
JO 973-1977 

RR 4093-1979/ 
JO 1292,1497-1979 

RR 4367,4687,4380-1979 
RR 5135-1979/ 
HD 196/80 

RR 241-1980 
RR 772-1980/ 
Gbg:s TR T 584/78 

RR 774-1980 
RR 1150-1980/ 
JO 1982/83 B 165 i 

RR 1462-1980 
RR 1729-1980 
RR 1784-1980 
RR 2208-1980 
RR 2233-1980 
RR 2387-1980 
RR 2446-1980 och 
1680-1981 

RR 2484-1980 

E RR 2683-1980 E 
RR 3425-1980 E,F 

C RR 3560-1980 
C,G RR 3577-1980 D 
E RR 1190-1981 F 

RR 2502-1982 B 
D RR 3405-1982 G 
D RR 3862-1982 H 
C RR 83-1983 B, D,F,G 

RR beslut 19/4-83 H 
C,E 

K75 2:1 E 
G K75 2:3 C 

E K75 2:22 (2038-1975) E 

E K75 2:35 E 
D K76 2:1 E 

D K77 2:6 D 

C K77 2:26 E,F 

G KRG 2195-1977 G 

D, F KRG 4166-1977 E,F 
C, D KRG 3559-1978 F 
G KRG 400-1979 C 

A KRG 2839-1979 D,F 

E KRG 3062-1979 E,G 

F KRG 3065-1979 D 
D KRG 3401-1979/ 
B, G JO 549-1980 E 
D KRG 3962-1979/ 
D JO 611-1978 och 
F JO 1979-L979 D, E 
F KRG 4039-1979/ 
D JO 569-1979 A,C 

KRG 4333-1979/ 
C Lidk.TR T 398/79 G 

KRG 4509-1979 C 
C,E KRG 4796-1979 E 
F KRG 4861-1979 C 

KRG 5438-1979 B, D 
C,E KRG 5936-1979 C 

B,F KRG 5965-1979 D,E 
KRG 6254-1979 C, D 

G KRG 72-1980 A 
D KRG 536-1980/ 

Ystads TR T 124/79 B,C,E 

G KRG 1129-1980 A 
KRG 1624-1980/ 

D HSB T 336/80 E,G 
B, C KRG 2551-1980 A 
C KRG 4491-1980 D, G 

E KRG 1529-1982 G 

F 
F KRJ 597-1977 B 

KRF 1929-1978 E 
G KRJ 3030-1978/ 
D JO 785-1979 C 
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KRJ 3470-1978 C KRS 1805-1980 D 
KRJ 495-1979 D KRS 2117-1980 A, D 
KRJ 802-1979 F KRS 2148-1980 A 
KRJ 1292-1979 B, F KRS 2445-1980/ 
KRJ 2187-1979 E Solna TR T 885/79 G 
KRJ 2874-1979 D KRS 2878-1980 D 
KRJ 3401-1979/ KRS 2953-1980 E 
JO 549-1980 F KRS 2955-1980 B,F 

KRJ 3800-1979 E KRS 2976-1980 E 
KRJ 4147-1979 F KRS 3214-1980 E 
KRJ 4286-1979 C KRS 3329-1980 D 
KRJ 4293-1979 E KRS 3414-1980 C, D 
KRJ 4365-1979 A, E KRS 3738-1980 F 
KRJ 1394-1980 B, D KRS 4815-1980 E 
KRJ 1966-1980 D, E,F KRS 5094-1980 F 
KRJ 2608-1981/ KRS 2482,2985-1981/ 
SH T 229/82 / HD T 157/81 / 
LRN ö 887/80 C LRW ö 753-1981 G 

KRS 6454-1981 A 
KRS 901-1974 B, G 
KRS 175-1976/ KRSU 4387-1976 C 
JO 3278-1975 G KRSU 841-1978 F 
KRS 2069-1976 E KRSU 905-1978 G 
KRS 5984-1976 C KRSU 1792-1978 D 
KS 7564-1976/ KRSU 2184-1978/ 
Härnös. TR T 151/76 G JO 963-1977 A,B,C,G 

KRS 9324-1976 D KRSU 2864-1978 G 
KRS 2989-1977/ KRSU 3256-1978 F 
JO 2324-1977 F KRSU 3424-1978/ 

KRS 3440-1977 F Gall. TR T 259/77 E,F 
KRS 3492-1977 E KRSU 4387-1978 E 
KRS 4431-1978/ KRSU 497-1979 D 
SH T 688/79 E, F,G KRSU 783-1979/ 

KRS 4479-1978 D HD T 401/79 G 
KRS 5021-1978/ KRSU 962-1979 C,F 
Jakobsb.TR T 378/78 E, F,G KRSU 1099-1979 D 

KRS 123-1979 B KRSU 1673-1979 D 
KRS 2963-1979 D KRSU 1980-1979 C,D 
KRS 4072-1979,3665-1980/ KRSU 2417-1979 B,C,D 
HD T 336/79 c, G KRSU 2631-1979 E 

KRS 4216,4428-1979 F KRSU 2768,2836-1979 D 
KRS 4333-1979/ KRSU 3484-1979 C 
Sthlms TR T 339/77 E, G KRSU 5688-1982 G 

KRS 4766-1979 G 
KRS 4804-1979 F LRE 33.011-3-76 G 
KRS 4975-1979 B, F LRE 33.011-21-76 E 
KRS 5110-1979 D LRE 33.011-23-76 E 
KRS 5209-1979 E LRE 32.02-5-77 E 
KRS 5313-1979 E, G LRE 33.011-4-77 E, D 
KRS 5567-1979 F LRE 33.011-5-78 B, C, D 
KRS 5602-1979 E LRE 33.012-5-78 E, D 
KRS 111-1980 F LRE 33.011-19-79 G 
KRS 443-1980 D LRE 33.011-28-79 C,D 
KRS 450,466-1980 F LRO 33.02-14-77/ 
KRS 1480-1980 E JO 1543-1977 E 
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LRE ö 511-1979 
LRE ö 514-1979 
LRE ö 527-1979 
LRE ö 1236-1979 
LRE ö 182-1980 
LRE ö 395-1980 
LRE ö 435-1980 
LRN ö 887-1980/ 
SH T 229/82/ 
KRJ 2608-1981 

LRE ö 591-1981/ 
HD T 157/81 

LRW ö 753-1981 
LRA ö 5100-1979/ 
Jakobsb.TR T 687/77 

F 
G 
F 
E 
E 
E 
D 

G 
C 

JO 2765-1979 D 

JO 1965 s 45 C 
JO 1967 s 247 •f E 
JO 1969 s 242 C 
JO beslut 1970/ Soc. 
•f ör-f attn. 1970 s . 156 B 
JO 1971 s 354 a B 
JO 1972 s 198 a C 
JO 1972 s 202 a C 
JO 1972 s 226 C 
JO 1973 s 223 * G 
JO 1973 s 225 a A 
JO 1973 s 236 C 
JO 1973 s 240 a E 
JO 1973 s 340 D 
JO 1974 s 268 E 
JO 1975 s 215 E 
JO 1976/77 s 140 i C 
JO beslut nov 1977/Soc• 
•f ör-f attn 1978 s 252 ii B 
JO beslut 21/3-78 A 
JO 1977/78 s 216 i C 
JO 1977/78 s 217 i C 
JO 1978/79 s 120 ii C 
JO 1978/79 s 144 ii C,E 
JO 1978/79 s 165 A 
JO 1978/79 s 167 i C 
JO 1978/79 s 173 
(1614-1977) C 

JO 1978/79 s 175 ii D 
JO 1979/80 s 273 ii C 
JO 1979/80 s 275 ii B 
JO 1981/82 s 201 ii A 
JO beslut 25/11-1981/ 
Soc. för-fat tn. 1982 s 197 
JO 1982/83 5 165 i / 
RR 1150-1980 

JO 1982/83 s 188 
JO 1982/83 5 190 

G 
D,F 
C 

JO 1928-1974 
JO 3383-1974 
JO 1256-1975/ 
RR 3021-1975 

JO 1786-1975 
JO 2616-1975 
JO 2617-1975 
JO 2865-1975 
JO 3167-1975/ 
GH ö 64/75 

JO 3278-1975 
JO 544,689-1976 
JO 775-1976 
JO 888-1976 
JO 1531-1976 
JO 2358-1976/ 
HSB B 753-755/78 

JO 2374-1976/ 
HÖN T 88/82 

JO 3199-1976 
JO 64-1977/ 
HD T 218/75 

JO 395-1977 
JO 420-1977 
JO 430-1977 
JO 685-1977/ 
S:a Roslags TR 
T 1244/75 

JO 963-1977/ 
KRSU 2184-1978 

JO 973-1977 
JO 1164-1977 
JO 1532-1977 
JO 1543-1977/ 
LRO 33.02-14-77 

JO 1813-1977 
JO 2324-1977 
JO 2409-1977/ 
RR 631-1978 

JO 2754-1977 
JO 2755-1977 
JO 611-1978 och 

1979-1979/ 
KRG 3962-1979 

JO 713-1978 
JO 1187-1978 
JO 1489-1978 
JO 2766-1978 
JO 115, 900-1979/ 
RR 4641-1978 

JO 219-1979/ 
örnsk.vik TR ö 84/78 
JO 222-1979 
JO 294-1979 B 
JO 371-1979/ 

D 
C 

D,E,F 
C 
G 
D 
D,F 

D 
G 
C 

A,C,E,F 
A 
B,C 

E, G 
B,C 

G 
B 
D 
D 

A,C,E,G 
C 
B,E,F 
F 

E,G 
G 
F 

D 
B, C, D 
D 

D 
D 
D 
C,E 
A 

C, D 

B, C, D 
G 

,C D,E,F 
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RR 5455-1978 C,E 
JO 438-1979 A,B,C 
JO 596-1979/ 
KRJ 4039-1979 A 

JO 785-1979/ 
KRJ 3030-1978 C 

JO 953-1979 B,C 
JO 1292, 1497-1979/ 
RR 4093-1979 C 

JO 1774-1979 B 
JO 1966-1979 G 
JO 2055-1979 A 
JO 2163-1979 D,G 
JO 2590-1979 E 
JO 2765-1979/ 
Jakobsb.TR T 687/77 / 
LRA ö 5100-1979 B,D 

JO 2835-1979 A 
JO 2866-1979 E 
JO 95-1980 C 
JO 246-1980 C 
JO 247-1980 A,C,E 
JO 549-1980/ 
KRJ 3401-1979 E 

JO 564-1980 E 
JO 841-1980 C 
JO 1254,1269-1980 E, F 
JO 948-1981/ 
SH T 823/78 6 
JO 3007-1981 C 
JO 1039-1982 B 
JO 3446-1983 D 
JO 675,1451-1984 C 

Med.v.ansvarsnämnd 
AN 591/75 B 
HSAN 13/82 B 
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KÄLLOR 

Offentligt tryck 

Statens offentliga utredningar /SOU/: 
1946:49 Förslag till föräldrabalk 
1946:69 Förvaltningsförfarandet 
1956:61 Ny barnavårdslag 
1957:49 Följdförfattningar till ny barnavårdslag 
1960:19 Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden 
1964:27 Lag om fö rvaltningsförfarandet 
1966:38 Utsökningsrätt V, Verkställighet som rör barn 
1966:70 Förvaltningsrättsskipning 
1968:27 Förvaltningslag 
1971:56 Underrätterna 
1971:76 Offentligt biträde och kostnadsersättning i förvaltningsärende 
1972:65 Barnavårdsmannafrågan 
1973:23 Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser 
1974:39 Socialvården - mål och medel 
1974:88 Europakonventionen och europeiska sociala stadgan 
1975:22 Lag om allmänna handlingar 
1975:24 Tre sociologiska rapporter 
1975:29 Medborgerliga fri- och rättigheter i vissa länder 
1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter 
1977:37 Underhall till barn och frånskilda 
1977:40 Socialtjänst m.m. 
1977:49 Översyn över rättshjälpssystemet 
1977:80 Länsdomstolarna 
1978:10 Om förbud mot aga 
1979:63 Om föräld raansvar 
1981:46 Ändringar i förvaltningslagen 
1981:75 Länsrätternas målområde - administrativ tvåpartsprocess 
1981:85 Äktenskapsbalk 
1982:25 Översyn av rättegångsbalken 1 Del A 
1982:26 Översyn av rättegångsbalken 1 Del B 
1983:51 Ensamföräldrar och deras barn 
1983:73 Ny förvaltningslag 

Propositioner 

1920:15 förslag till lag om barn i äktenskap 
1937:107 inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar 
1947:260 ändringar i lagen om inskränkning ar i rätten att utbekomma 

allmänna handlingar 
1953:210 förslag till kommunallag 
1955:177 förslag till lag om s ocialhjälp 
1960:10 förslag till ny barnavårdslag 
1967:138 förslag till lag om ändring i föräldrabalken 
1971:30 förvatlningsrättsreform 
1972:32 ändringar i giftermålsbalken 
1972:132 ändringar i rättshjälpslagen 
1975/76:153 ändringar i rättegångsbalken 
1975/76:170 faderskap och vårdnad 
1976/77:117 om utbyggnad av föräldraförsäkringen m.m. 
1978/79:12 underhåll till barn o ch frånskilda 
1979/80:1 om so cialtjänsten 
1979/80:2 förslag till sekretesslag m.m. 
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1981/82:168 vårdnad och umgänge m.m. 
1981/82:186 om ändring i sekretesslagen m.m. 
1982/83:165 om ve rkställighet av avgöranden om vårdnad e ller umgänge 
1982/83:126 om unde rrätternas sammansättning m.m. 

Utskottsbetänkanden och motioner 

LU 2 1960:5 ny barnavårdslag 
1967:60 ändring av FB (verkställighet) 
1975/76:33 ändring i FB (faderskap och vårdnad) 
1978/79:9 ändring i FB (underhåll) 
1980/81:20 nya namnregler 
1981/82:4 förm^nderskap m.m. 
1982/83:17 om vårdnad och umgänge m.m. 
1982/83:41 om ver kställighet av avgöranden om vårdna d eller umgänge 

m.m. 

SoU 1979/80:44 om so cialtjänsten 
1980/81:26 flyttning av fosterbarn 

Motion 1975/76:1111 om barns rättsliga ställning 

Övrigt offentligt tryck 

DsJu 1975:1 Vissa ändringar i rättegångsbalken m.m. 
1975:17 Faderskap och vårdnad 

DsS 1975:15 Remissammanställning över socialutredningens principbetänkande 
1981:18 Ensamförälder 1980 

DsJu 1983:1 Processen i överrätt 
DsS 1983:16 Erfarenheter av LVM och vissa andra social tjänstfrågor 

Kommittédirektiv 1977:25 Förstärkande av barns rättsliga ställning 

Rikspolisstyrelsens författningssamling RPS FS 1977:15 Anvisningar för för
hör med barn m.m. 

Socialstyrelsen : 
Rad och anvisnTngar nr 170, Sthlm 1974 
Råd och anvisningar nr 208 
Råd och anvisningar nr 6 1969, Barnavårdslagen, Sthlm 1969 
Allmänna råd 1981:1 Rätten till bistånd, Sthlm 1981 
Allmänna råd 1981:2 LYU, Sthlm 1981 
Allmänna råd 1982:1 Underhållsbidrag och bidragsförskott, Sthlm 1982 
Allmänna råd 1982:2 Familjehem, Sthlm 1982 
Allmänna råd 1983:5 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 
Sthlm 1983 
Socialstyrelsens författningssamling S0SFS (S) 1978:4 Åtgärder mot mis shan
del av barn 
Socialstyrelsen redovisar: Mamma, pappa eller båda? Sthlm 1979 
Socialstyrelsens SOA-projekt: Barn och separationer, Sthlm 1981 

Social styrel sen och Allmänna b arnhuset: Gemensam vårdnad - en konferensrap
port från Sätra bruk 1981, Sthlm 1982 (stencil) 

Yttr^ndeji och framställnjji£ar £rån_J0: 
Ambetsberättelse 1962 s 28 ang utredningsunderlag i vårdnadsfrågor 

1969 s 242 ang y ttranden i vårdnadsfrågor 
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1973 s 237 yt tranden från fler barnavårdsnämnder i vård
nadsfrågor 
1975 s 215 (Dnr 75-1974) överflyttning av barn enl 21 kap 
FB 

Dnr 1134-1980 ang tillämpningen av 19 § BvL 
Dnr 3007-1981 ang vårdnadsutredningar 

NJA II 1916 lag om äktensk aps ingående och upplösning 
NJA II 1950 föräldrabalken 

Övrig litteratur 

Agell Anders 

Agell/Forsman/Inge
brand 

Arrfeldt Ulf 

Beckman Nils/Höglund 
Olle 

Bengtsson Bertil 

Bolding Per-Olof 

Bramstång Gun nar 

Barnrätt 
Supplement till Barnrätt, 2:a upp! 
Underhåll till barn och make 

Äktenskap eller samboende 

Rättshjälp 

Att se och bli sedd. Sociala metoder 
(3). Om familj ebehandling inom social
vården. 

Svensk Familjerättspraxis 6 upp! 

Brun Gudrun 

Bruun Ulla-Britta 

Eekelaar John 

Ekelöf Per-Olof 

Ewerlöf G/Röst-An-
dreasson B/Sverne T 

Fahl berg Gunnar/ 
Widen Kerstin 

Goldstein J/Freud A/ 
Sol ni t A J 

Äktenskapsliknande samlevnad 

Bevisbördan och den juridiska tekni
ken 

Den o ffentliga barnavården (cit Bram
stång) 
Missbruk och hemfallenhet 
Socialrättsliga utlåtanden 
Uppsatser i social förval tningsrätt 

B0rn och skilsmisse 

Växa-utvecklas 1 

Family Law and Social Policy 

Bevisvärde, tillräckligt bevis och 
bevisbörda (i Festskrift till Lund-
stedt)o 
Rättegång I - V 4 uppl 

Barnets bästa 

Uppsala 1976 
Uppsala 1976 
Uppsala 1979 

Helsingborg 1980 

Uddevalla 1973 

Stockholm 1980 

Lund 1977 

Uppsala 1976 

Uppsala 1951 

Uppsala 1970/1978 
Stockholm 1975 
Stockholm 1975 
Lund 1977 

Köpenhamn 1973 

Göteborg 1981 

London 1978 

Uppsala 1947 
Stockholm 1974 

Stockholm 1982 

Samhället och barnen 12 uppl 

Barnets rätt eller rätten till bar
net? 

Stockholm 1977 

Stockholm 1978 
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Hane Lennart 

Hellström Jan 

Holgersson Leif 

Iuul/Ross/Troll e 

Hellners Tryggve 

Jacobsson Ulla 

Ka ijser Fritz 

Krantz Gunnar 

Kälvesten Anna-Lisa 

Ladberg Gunilla 

Lagerberg Dagmar 

Lavin Rune 

Larsson Bo m fl 

Malmström Åke 

Mattsson Olov 

Mattsson Olov/Nord
ström Carl 

Förstatligandet av våra barn 

Nämndeman 

Socialvården - en fråga om människo
syn 

Indledning til retsstudiet 

Förvaltningslagen 

Ett barns rättigheter 

Kommunallagarna II 

Barnets familjerättsliga ställning 
Rätt och rättsskydd i den sociala 
barn- och ungdomsvården 

40 fosterfamiljer med Skåbarn (cit 
Kälvesten) 

Om man misst änker barnmisshandel 

Utveckli ngspsykologi 

Du s kall icke slå 

Domstol och administrativ myndighet 

Rapport från en barnavårdsbyrå 

Föräldrarätt 

Kommunal socialvård 

Överflyttning av barn 

Nordström Ca rl/Sver- Social sekretess 
ne Tor 

Olivecrona Karl 

Ragnemalm Ha ns 

Romander H/Grön
lund B 

Offentlighet och sekretess i social
tjänsten 
Offentlighet och sekretess i hälso-
och sjukvården 

Ny social lagstiftning -82 

Rätt och dom 

Förvaltningsbesluts överklagbarhet 
Förvaltni ngsprocessrättens grunder 
2 uppl (cit Ragnemalm) 

Barnavårds!agen 2 uppl 

Stockholm 1980 

Uddevalla 1972 

Jönköping 1978 

Köbenhavn 1974 

Uddevalla 1975 

Stockholm 1 978 

Stockholm 1975 

Stockholm 1978 

Stockholm 1976 

Stockholm 1973 

Al Im.Barnh. 1975 

Göteborg 1981 

Stockholm 1982 

Stockholm 1972 

Stockholm 197 3 

Stocholm 1956 

Stockholm 1970 

Stockholm 1971 

Kristianstad 
1974 

Stockholm 1981 

Stockholm 1981 

Stockholm 1982 

Lu nd 1966 

Lund 1970 

Uddevalla 1980 

Stockholm 1962 
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Stäng Dahl Tove 

Smith Lucy 

Smith Lucy/Lödrup 
Peter 

Stening Anders 

Strömberg Håkan 

Sundberg Jacob W F 

Söderlund Erik 

Troyer Warner 

Wal in Gösta 

Wall in Gunvor 

Wennergren Bertil 

Westerberg Ole 

Vinterhed K m fl 

Barnevern og samfunnsvern 
De okontrollerbara nämnderna (i Ed-
ling-Elwin, Rättssociologi) 

Foreldremyndighet og barnerett 

Barn og foreldre 

Bevisvärde 

Allmän förvaltningsrätt 
Kommunal rätt 8 uppl 
Speciell förvaltningsrätt 

Familjerätt i omvandling 

Rättegångsbalken med komm entarer 

Skilsmässobarn berättar 

Kommentar till föräldrabalken och 
därtill anslutande författningar 2 
uppl (cit Wal in) 

Föräldrar och barn 4 uppl 

Förvaltningsprocess (cit Wennergren) 

Allmän förvaltningsrätt 

Barn i kris 

Oslo 1978 

Stockholm 1973 

Oslo 1980 

Oslo 1981 

Uppsala 1975 

Lund 1976 
Lund 1979 
Lund 1976 

Stockholm 1969 

Stockholm 1978 

Stockholm 19 82 

Stockholm 1971 

Stockholm 19 74 

Stockholm 1977 

Stockholm 1975 

Stockholm 1981 

Artiklar, uppsatser m.m. 

Adamson Birgitta 

Adell Jan 

Adolphson Yngve 

Agell Anders 

Ahi qui st Mari ann 

Alexandersson Erik 

Andersson K/Swan-
berg M 

Andrup H 

Domstolens argumentation i tvi stiga 
vårdnadsmål. Särskilt om status-quo- Stockholms uni-
argumentet och argumentet "moderns versi tet VT 79 
naturi i ga företräde". 

Handläggningen i RegR i mål om s ocial-
rättsliga frihetsberövanden FRT 1/ 1980 

Att tolka författningar och rättsfall FRT 1/1 978 

En resa utan mål. Föreläsning vid 
Helsingfors universitet 1977. 

Föräldrarnas rätt går före barnens Soci al nytt 9/78 

Rättssäkerheten vid administrativa 
fri hetsberövanden 

Vårdnadsmål - juridisk eller psyko
logisk angelägenhet 

Behandling af aegteskabssager -
mål og midier. Föredrag vid konferens 
i Boston 1982 

FRT 1/ 1961 

Sthlms uni v . 75 
Ped. inst. 
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Arnell Sven-Inge Barnets bästa ...? 

Björnström /Kall/ 
Norrby 

BRIS 

Brofalk I/Otter-
sten G 

Bruks B/Olsson L/ 
Sundberg M -B 

Bungerfeldt Gerhard 

Carde!1 Lennart 

Carle Jan/Sjöberg 
Hans 

Dahnefjäll Hanna 

Dahlström Helge 

Dalenius Lars 

Danowsky P/Gerdin B 

Eckerberg Enar 

Ekelöf Per-Olof 

Man har gjort något men ändå inte 
gjort något. D-kursuppsats. 

Remissyttrande till socialdepartemen
tet över social utredningens slut
betänkande. 

Bedömning av barn och föräldrar vid 
vårdnads- och umgängestvister 

Barnavårdens rättsskyddsregler i det 
enskilda fallet - en studie av reg
lernas efterlevnad i Vilhelmina kom
mun 1 977. 

Barnavårdsnämndens yttra nden i mål 
rörande vårdnad och umgängesrätt 

Vad är relevanta fakta enligt vård
utredarna? 

Misstro mot domstolar hotar barnens 
trygghet 

Domstolens handläggning av vårdnads
tvister i samband me d mål om äkte n
skapsskillnad. 

Rättssäkerhet inom s ocial vårdsområ
det - enbart en formal juridisk fråga? 

Bristerna finns i kunskapen, inte i 
soci al 1agsti ftni ngen 

Barnmisshandel och påföljd - diskus
sion utifrån en hovrättsdom 

Något om re geringsrätten och barna
vårdsmålen 

Uppdelning av civilprocessen i för
beredelse och huvudförhandling 
Uppdelning av civilprocessen i för
beredelse och huvudförhandling än 
en gång 

Fagli g hjelp i barnfordel ni ngssaker 

Socialhögsk. 
Sthlm 19 78 

Socialhögsk. 
Gbg H T 1980 

Sthlm 1 978 

Sthlm Univ. 
1970 Ped.inst. 

Högskolan i 
Östersund 1979 

Tidskrift för 
barnavård och 
ungdomsskydd 
1959 

Uppsala uni v. 
1974 T ill.stud. 

Social nytt 3/79 

Sthlms Univ. 
1970 Ped. inst. 

Tidskr. f barnav. 
o ungd.skydd 61 

Socionomen nr 
27/1980 

SvJT 5/1980 

FRT 1962 

SvJT 5/1977 

SvJT 3/1978 

Mental Barne-
hjelps seminar 
1073. Oslo 1974 

Fosterbarnsvård i utveckling Stockholm 198 0 
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Gerle Bo 

Göteborgs social-
förvaltning 

Halen A/Wettergren 

Hedeby Berit 

Hellners T m fl 

Jacobsson Ulla 

Johansson m fl 

Krantz Gunnar 

Lestander Inger/ 
Lundin Maria 

Linde Gunnel 

Löth Hans-Christer 

Nilsson-Klackenberg 
Ingrid 

Nilsson/Österman/ 
Hogeborn/Kul 1 ander 

Norström Carl 

Oldinger Eva 

Psykiatriska synpunkter på vårdnaden 
om ba rnen efter skilsmässan 

Barn far illa - vad g ör vi? Rapport 
2/1980 
Barn far illa - familj i kris. Det 
här kan vi göra! Rapport 6/1981 

Vårdnadsutredningar - bakgrund och 
förfaringssätt 

Barnens rättssäkerhet 

Uppdelning av civilprocessen 
Bör f örhörsutsaga återges i dom? 

Barnens talerätt 
Arbetsmaterial till symposium 
Barns rättssäkerhet 

Child proceedings. Föredrag vid 
konferens i Boston 1982 
Vågar vi diskutera föräldrars 
lämpl ighet 

Länsrätten - prövande instans i 
barnavårdsmål - trygghet eller hot 
när det gäller barns rättssäkerhet? 

Om barn avårdslagstiftningens roll i 
socialt förändringsarbete - särskilt 
om barns rätt 
Om enskilds och särskilt underårigs 
rätt och rättigheter i dagens och 
morgondagens socialtjänst - en jäm
förel se 
Reglerna för åtalsunderlåtelse en 
kritik av J0:s tolkning 
Kornmun-aktuellt 

Juridisk problemlösning inom social
vården 

Hänsyn till barnen ä r viktigast 

Prövningstillstånd i HD och hovrätt 

Processprinciper i barnprocess 

Diskrimineras pappan i vårdnadsut
redningar? 

SvJT 1954 

Göteborg 19 80 

Göteborg 19 81 

Gbg un iv. 1979 
Soc. inst. 

DN 12/1 1 1976 

SvJT 1977 
SvJT 1980 

Särtryck 
1983 
Särtryck Nord. 
Juristmötet 1978 

DN 29 /4 1979 

Umeå un iv. 
VT 1979 

Sammaniäggn.avh. 
1981 

FRT 5/1 978 
Socialt forum 
1977 
10/1979 

Högskolan i 
Östersund 1979 

DN 15/ 7 1978 

Sthlms univ. 
1980 Ti 11.stud. 

Sthlms univ. 
1980 Ti 11.stud. 

Sthlms univ. 
VT 1982 Psyk.inst 

Om begränsningar i sekretessskyddet FRT 1975 

Ulla Jacobssons åtta teser ställer 
barnet i centrum 
Ökad medve tenhet om barn misshandel 

Soci al nytt 9/78 
Social nytt 1/79 
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Persson Britt 

Perstoft Mona 

Ragnemalm Ha ns 

Riberdahl Curt 

Riksdagens upplys
ningstjänst 

Ruthberg Jan 

Wennergren B ertil 

Wetter Ilse 

Zethraeus Björn 

Soci al utredningen motarbetar ökat 
rättsskydd för barnen 

Skilsmässoterapi - teoretiska och 
praktiska synpunkter 

Administrativ rättspraxis 

De förtroendevaldas politiska och 
juridiska ansvar 

Bevisupptagning i tvistemål 

Socionomen 35/77 

S:t Lukasstift, 
utbildn.inst. 79 

FRT 1975 

FRT 3/ 1979 

PM 19 77 

Nämndemannareformen och dess effekter Uppsala uni v. 
på rättsskipningen vid Svea Hovrätt 1978 

Barnet bör kunna begära ski 1smässa 
från föräldrarna 

"Kammarrättens beslut en katastrof 
för barnen" 

Myndigheter b ollar med misshandlad e 
barn 

Social nytt 9/78 

Soci al nytt 3/79 

Soci al nytt 9/78 

Socialstyrelsen 

Svensson Karin 

Syl wander Inga 

Surve-Råstrand Eve 

Förflyttning av barn med an litande av Tidskr f Sv ad-
exekutiv myndighet. Förslag jämte yt- vokatsamfund 
trande av advokatsamfundets styrelse 1954 (TSA) 

Anmälningsplikt. En undersökning om Högskolan i 
vem som anmält barnmisshandel Östersund 1978 

Synpunkter på psykologiska undersök- Psykisk hälsa 
ningar vid vårdnadsmål 3/65 

Domstolens handläggning av vårdnads
tvister i samband me d må l om äkt en
skapsskillnad 

Verkställighet som rör barn. Prel. 
förslag av lagberedningen och yttrande 
av advokatsamfundets styrelse. 

Rättssäkerhet för barn i vårdnads
mål (riksdagsmotion jämte yttrande 
av advokatsamfundets styrelse) 

Att vara nämndeman i skatterätt och 
länsrätt 
Barnets rätt 

Sthlms uni v. 
1972 Ped. inst. 

TSA 1965 

TSA 1966 

Sthlm 1 971 
DN 18 /11 1976 

Vårdnadsfrågor i samband me d ä kten- Sthlms univ. 
skapsskillnad - vårdnadsutredningar HT 1977 

Vårdnad och förmynderskap - några 
processtekniska synpunkter SvJT 197 3 
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Bilaga 1. 

Statistisk sammanställning av bearbetat material. 

Antal bearbetade fal 1 : 

Hämtat från 
Belyser 

Hämtat från Barns ställning Bevi sning Dornst.- mynd. Summa 
RegR/HD 105 93 34 232 
KR/HovR 116 134 67 317 
LR/TR 22 12 5 39 

JO 54 22 15 91 
Summa 297 261 121 679 

Barnets ställning i processen, som obj ekt eller subjekt: 

1. Omhändertagandemål 

Hämtat f rån Antal 
Belyser även 

Hämtat f rån Antal Bevi sning Dornst. - mynd. 
RegR/HD 25 - 2 
KR/HovR 27 6 2 
LR/TR 7 1 -

JO 32 5 4 
Summa 91 12 8 

2. Vårdnadsmål 

Hämtat f rån Antal 
Belyser även 

Hämtat f rån Antal Bevisning Dornst. - mynd. 
RegR/HD 21 13 1 
KR/HovR 20 19 4 
LR/TR 3 3 1 

JO 5 - 2 
Summa 49 35 8 

3. Verkställ ighetsmål 

Belyser även 
Hämtat från Antal Bevisning Dornst. - mynd-
RegR/HD 27 10 6 
KR/HovR 23 6 3 
LR/TR 4 2 -

JO 5 1 2 
Summa 59 19 11 

4. Ombud, biträde 

Hämtat från Antal 
Belyser även 

Hämtat från Antal Bevisning Dornst. - mynd. 
RegR/HD 10 3 1 
KR/HovR 13 5 1 
LR/TR 2 - 1 

JO 5 - -

Summa 30 8 3 
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5. Barnets ställning i processen 

Belyser även 
Hämtat från Antal Bevisning Dornst. - mynd. 
RegR/HD 
KR/HovR 
LR/TR 

JO 
Summa 

22 
33 
6 
7 

~6S~ 

T* 
20 
2 
3 

"3Ö~ 

Bevi sning: 

1. Omhändertagandemål 

Hämtat fr ån Antal 
RegR/HD HT 

51 
1 
7 

IT 

Belyser även 
Barns ställning 

5 
18 

4 
28 

Dornst. -
3" 

mynd. 

KR/HovR 
LR/TR 

JO 
Summa 10 

2. Vårdnadsmål 

Belyser även 
Hämtat från Antal Barns ställning 

"T3 RegR/HD 
KR/HovR 
LR/TR 

JO 

Dornst. - mynd. 

Summa 

63 
9 

10 
HT 

14 
24 
2 
5 

45 18 

3. Verkställ ighetsmål 

Belyser även 
Hämtat från Antal Barns ställning Dornst. - mynd. 
RegR/HD 
KR/HovR 
LR/TR 

JO 
Summa 

T2~~ 
20 
2 
5 

"39" TT 

Kompetenskonfl ikter/överl appningar: 

A Samma nsättning av organen 

Belyser även 
Hämtat från Antal Barns ställning Bevisning 
RegR/HD 

KR 
JO 

Summa 

4 
3 
7 

14 

1 



458 

B Me "Man berörda organ 

Hämtat från Antal 
Belyser även 

Hämtat från Antal Barns ställning Bevisning 
RegR/HD 30 8 12 
KR/HovR 64 24 28 
LR/TR 5 - -

JO 8 2 3 
Summa 107 34 43 
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K I N D  U N D  R E C H T  

Studie zur prozeßrechtlichen Stellung des Kindes 

in Fürsorgeerziehungssachen, Sorgerechts

und Vollstreckungsverfahren 

1. Teil 

Erledigung bei Gerichten und Behörden u. a. m. 

von 

Ilse Wetter 

Zusammenfassung 

Aus dem Schwedischen von Helmut Ganter-Ullmann 
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Z U S A M M E N F  A  S  S  U  N  G  

Zusammen mit Göte Appelberg untersuchte ich die recht

liche Stellung des Kindes gegenüber den Eltern in Sorge-

rechts- und Vollstreckungsverfahren, d. h. Verfahren, 

die das elterliche Recht auf Entscheidung in Fragen der 

persönlichen Verhältnisse des Kindes und die Vollstrek-

kung von Sorgerechts- und Verkehrsrechtsurteilen der or

dentlichen Gerichte zum Gegenstand haben. 

Außerdem wurde die Stellung des Kindes bei der Anordnung 

der Fürsorgeerziehung.untersucht, d. h. beim Einschrei

ten der Behörden zum Schutz des Kindes, wenn die Gesund

heit und soziale Entwicklung des Kindes durch das Ver

halten der Eltern erheblich gefährdet wird. 

Wir gingen bei unseren Untersuchungen davon aus, daß das 

Kind ein Individuum mit eigenständigen Bedürfnissen und 

Interessen ist, die sowohl im Einklang als auch im Kon

flikt mit jenen anderer stehen können. Unsere Auffassung 

vom Interesse des Kindes läßt sich wie folgt zusammenfas

sen : 

Kinder sollen sich von der Geburt an bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres (Eintritt der Volljährigkeit) aus einem gänz
lich von anderem abhängigen Individuum zu einem in persönli
cher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht selbständigen, 
reifen und handlungsfähigen Individuum entwickeln. Haltungen 
und Maßnahmen, die diese Entwicklung fördern, dienen dem In
teresse des Kindes; Haltungen und Maßnahmen, die eine derar
tige Entwicklung hemmen oder verhindern, laufen dem Interesse 
des Kindes zuwider. 

Wir entschlossen uns, die Untersuchung auf die Praxis ab

zustellen, und bemühten uns deshalb, gemeinsame Merk

male für das Vorgehen und die Handlungsweise der Gerichte 

und Behörden bei der Erledigung der untersuchten Fälle zu 

finden. Dann untersuchten wir, inwieweit die Verfahrens-
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weisen der Wahrnehmung der Interessen des Kindes dien

lich sind. Die von uns zur Untersuchung der rechtlichen 

Stellung des Kindes in v erschiedenen Arten von Verfahren 

herangezogenen Fälle stammen aus den Akten der ordent

lichen Gerichte, der Verwaltungsgerichte und des Justiz-

ombudsmannes (JO). 

Unsere Studie ist in der Hauptsache deskriptiv und syste

matisch. 

Je nach der Art des Verfahrens werden die Probleme des 

Kindes verschieden behandelt: bei familienrechtlichen 

Verfahren ist das Kind Gegenstand eines Streites zwischen 

den um das Sorgerecht kämpfenden Eltern, bei Verfahren 

öffentlich-rechtlicher Art ist es Streitobjekt zwischen 

den Eltern/Sorgeberechtigten und den Behörden wegen der 

eventuellen Anordnung der Fürsorgeerziehung. Da es vor

kommt, daß ein und dasselbe Kind Gegenstand beider Arten 

von Konflikten wird, haben wir untersucht, wie sich dies 

auf den schließlichen Aufenthaltsort des Kindes auswirkt. 

Von den Verfahren in Sachen Fürsorgeerziehung berücksich

tigten wir hier nur jene, bei denen Kind und Eltern mit

einander in Konflikt waren und es darum ging, das Kind 

vor den Eltern zu schützen. 

Der dritte von uns untersuchte Problemkreis sind jene 

Fälle, wo die Eltern miteinander um die Personensorge 

streiten, d. h. darum, wer das Kind bei sich betreuen 

darf; in diesen Fällen kommt es häufig zu Vollstreckungs

klagen bei d en Verwaltugnsgerichten, wenn ein Elternteil 

die Ausübung seines Personensorgerechts bzw. Umgangs

rechts gegen den Widerstand des anderen Elternteils mit 

gerichtlicher Hilfe durchzusetzen versucht. 
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Wie bereits erwähnt, gingen wir bei unserer Untersuchung 

von der Frage aus, inwieweit die geltende Prozeßordnung 

zum Besten des Kindes ist. In Sorgerechtssachen sind die 

ordentlichen Gerichte zuständig, in V ollstreckungssachen 

und Sachen der Fürsorgeerziehung die Verwaltungsgerichte. 

Wir untersuchten daher, wie sich diese Zweigleisigkeit 

auf den Gang der Verfahren auswirkt und wie lange es dau

ert, bis die endgültige Entscheidung darüber fällt, bei 

wem das Kind wohnen soll. 

Mein Kollege Appelberg und ich untersuchten dieselben 

Fälle, aber unter verschiedenen Aspekten: 

Teil I (I. Wetter) behandelt Ermittlungsfragen und Gut

achten und im Zusammenhang damit auch die Auswirkung der 

Anonymitäts- und Geheimhaltungsvorschriften auf den Schutz 

des Kindes; weiters die Stellung des Kindes als Partei, 

die Beachtung des Willens des Kindes und schließlich die 

gerichtliche und behördliche Praxis bei der Erledigung 

der Fälle. 

Teil II (G. Appelberg) behandelt Beweisfragen. Ausgehend 

von den Angaben der Gerichte über die Strukturierung und 

Wertung des Beweismaterials wird hier die Wechselwirkung 

zwischen den sachrechtlichen und verfahrensrechtlichen 

Vorschriften dargestellt. Anhand der systematischen Be

schreibung der Behandlung des Beweismaterials durch die 

Gerichte wird die Frage erhoben, ob das System zur Wahr

nehmung der Interessen des Kindes geeignet ist. 

Das Material für unsere Untersuchung besorgten wir uns 

beim Justizombudsmann, beim Obersten Verwaltungsgericht, 

bei den Oberverwaltungsgerichten, dem Verwaltungsgericht 

des Bezirkes Östergötland, dem Obersten Gerichtshof, dem 
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Oberlandesgericht Schonen und Blekinge sowie dem Ober

landesgericht Svea. Vielfach ergänzten wir die gericht

lichen Unterlagen durch die Gutachten der Sozialämter. 

Maßgeblich für unsere Auswahl der Fälle war, öb sie zur 

Erhellung der von uns gewählten Thematik beitragen konn

ten. Sie lassen somit keine Schlüsse darüber zu, wie 

sich derartige Fälle in sonstiger Hinsicht gestalten. . 

Die Rechtsfälle werden mehr oder weniger ausführlich be

schrieben; sie tauchen in der Untersuchung unter Umstän

den an mehreren Stellen auf, je nachdem, welche Seite 

des Falles jeweils von Interesse ist. Wir benutzten nicht 

nur Präjudizfälle, sondern auch Urteile u. ä. von Unterge

richten, denn auch diese Entscheidungen sowie die Stellung

nahmen des Justizombudsmannes und die Gutachten der So

zialämter enthalten anschauliche Beispiele dafür, wie 

sehr das Kind in den einschlägigen Verfahren benachtei

ligt ist. 

Unser Augenmerk galt der praktischen Handhabung und Er

ledigung von Verfahren und Sachen, die Kinder berühren. 

Es gibt viel Literatur zum Thema Personensorge, weniger 

über die juristischen Belange der Fürsorgeerziehung und 

fast nichts über die Vollstreckung, weshalb wir uns im 

i letzteren Fall vor allem an die einschlägigen Gesetze 

und die Vorarbeiten dazu halten mußten. 

FÜRSORGEERZIEHUNGSVERFAHREN 

In diesem Abschnitt wird die Anhängigmachung von Verfah

ren behandelt, d. h. wer ein Verfahren oder einen Vor

gang beim Sozialamt veranlassen kann. In gewissen Fällen 
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haben die Behörden laut § 71 Sozialdienstgesetz (früher: 

§ 93 Jugendwohlfahrtsgesetz) Anzeigepflicht. Das Gesetz 

fordert auch die Allgeraeinheit da zu auf, beim Sozialamt 

Anzeige zu erstatten, wenn ein Kind zu verwahrlosen droht 

oder sonstwie gefährdet ist, und das Sozialamt ggf. hel

fend eingreifen kann. Die Anzeige kann formlos erfolgen. 

Laut § 50 Sozialdienstgesetz haben die Sozialämter "un

verzüglich Ermittlungen bezüglich jener Verhältnisse 

einzuleiten, von denen sie durch Anzeige oder sonstwie 

Kenntnis erlangen und die zu Maßnahmen seitens des Am

tes Anlaß geben können". Als Grundsatzregel gilt je

doch, daß Ermittlungen, die einen Erwachsenen betreffen, 

nicht gegen den Willen des Betreffenden vorgenommen wer

den dürfen; wenn es sich aber um Kinder handelt, soll 

jeweils so weit ermittelt werden, bis abzusehen ist, ob 

ein Einschreiten des Sozialamtes erforderlich ist oder nicht. 

Die in den vorgesehen Fällen existierende Anzeigepflicht 

der Behörden und anderer gegenüber den Sozialämtern ist 

ohne Ausnahmen, denn es ist Sache der Sozialämter dem 

Kind die ggf. erforderliche Hilfe zu gewähren. Durch die 

Anzeige werden die anzeigenden Behörden jedoch keineswgs 

ihrer eigenen Verpflichtungen gegenüber dem Kind entho

ben, vielmehr ist vorgesehen, daß sich zwischen den ver

schiedenen Behörden u. a. eine Zusammenarbeit zum Wohle 

des Kindes entwickelt. 

Im allgemeinen ist es schwierig, eine Behörde zur Aus

kunftserteilung (Anzeige) zu veranlassen, da die betref-

fenen Behörden fürchten, dadurch das Vertrauen des Kin

des und der Eltern zu verlieren. Hinzu kommt noch, daß 
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Erwachsene sich nur allzu gern mit Erwachsenen iden

tifizieren, und Eltern mit Eltern. Nur selten kommt es 

vor, daß ein Erwachsener sich mit dem Kind identifiziert 

und sich in die Lage des Kindes hineinzudenken bemüht. 

Es ist au ch nicht ganz klar, was unter einer Anzeige zu 

verstehen ist. Wenn ein Kind von seinem Kummer erzählt, 

wird dies von einem Sozialarbeiter nicht unbedingt als 

eine Anzeige oder ein Anlaß zur Einleitung einer Ermitt

lung aufgefaßt. Anzeigen von Kindern werden überhaupt 

oft weniger ernst genommen als jene anderer. Aber da Kin

der ihren Eltern gegenüber äußerst loyal sind, müßten 

gerade ihre Anzeigen besonders ernst genommen werden. 

ANONYMITÄT - GEHEIMHALTUNG 

Das Verwaltungsgesetz enthält Vorschriften für die Amts

ausübung der Bhörden, d. h. wie die Behörden zu verfah

ren haben, wenn sie einseitig Entscheidungen treffen, 

die einen Eingriff in die wirtschaftlichen und persönli

chen Verhältnisse des einzelnen darstellen. Das Gesetz 

gibt dem einzelnen stets das Recht, seine Akte bei der 

Behörde einzusehen, u. zw. noch vor einer eventuellen 

Entscheidung in der anhängigen Sache. Er hat also das 

Recht, alles einzusehen, was die Akte enthält, ausge

nommen Unterlagen bzw. Angaben, die vertraulich behan

delt werden. Derartige Angaben dürfen dem einzelnen 

nicht zugänglich gemacht werden; dies kann beispielswei

se der Fall sein, wenn der Anzeigende oder Auskunfts

erteiler sonst Gefahr liefe, Repressalien in Form von 

Gewalt oder Gewaltandrohung ausgesetzt zu werden. (Ka

pitel 7, § 6 Geheimhaltungsgesetz). 
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Bei einer anonymen Anzeige verbleibt die Identität des 

Anzeigers unbekannt. Aber wenn der Anzeiger seinen Na

men angibt, hat die Behörde von Amts wegen zu untersur 

chen, ob sein Name ggf. geheimzuhalten ist. Das Sozial

amt hat jedoch auch bei einer anonymen Anzeige Ermitt

lungspflicht; allerdings dürfte es schwer fallen von 

einem Anonymen zusätzliche Auskünfte zu erhalten. 

Meiner Meinung nach wirft die Geheimhaltung die Frage 

auf, welche Zwecke der Gesetzgeber damit verfolgt. Letzt

lich müßte es darum gehen, den Bedürfnissen des Schwä

cheren, d. h. des Kindes, gerecht zu werden. Im allge

meinen hat die Familie ein starkes Integritätsbedürfnis, 

aber der Wunsch der Eltern nach dem Schutz ihrer Inte

grität müßte hier unbedingt hinter dem Schutzbedürfnis 

des Kindes zurückstehen. 

Es ist diskutabel, inwieweit eine Erweiterung des Ge

heimhaltungsbereiches eine größere Gewähr dafür bieten 

könnte,, daß dem Wohl des Kindes abträgliche Verhält

nisse angezeigt werden. Das Kind selbst hat dem Sorge

berechtigten gegenüber keinen unbedingten Geheimhal

tungsschutz bezüglich der von ihm gemachten Angaben, 

da der Sorgeberechtigte als gesetzlicher Vertreter des 

Kindes über die Geheimhaltung ve rfügt, bis das Kind "äl

ter" ist. Eine genaue Altersangabe für dieses "älter" 

existiert allerdings nicht. 

SORGERECHTSVERFAHREN 

Bei einem idealen Verlauf einer Ehescheidung gelingt es 

den Eltern, eine Atmosphäre zu schaffen, die eine posi

tive Entwicklung des Kindes fördert. Die in diesem Zu-
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sammenhang interessante Frage für das Kind ist, von wem 

es künftighin betreut wird. Vom Standpunkt des Kindes 

aus ginge es daher bei einem Prozeß allenfalls um die 

Klärung der Frage, wer mit der Betreuung des Kindes zu 

betrauen ist. 

Die Sorgeberechtigten sind für die persönlichen Verhält

nisse des Kindes verantwortlich und verpflichtet, für 

die Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse zu sorgen. 

In der Hauptsache obliegt die Ausübung des Sorgerechts 

den Eltern. Falls jedoch ein Elternteil die Aufhebung 

des gemeinschaftlichen Sorgerechts wünscht, hat das Ge

richt darüber zu entscheiden, welchem Elternteil das 

Sorgerecht zuzuerkennen ist bzw. - falls es sich um meh

rere Kinder handelt - wie die Kinder zwischen den Eltern 

zu verteilen sind. Wenn die Eltern sich diesbezüglich 

einig sind, kann das Gericht im Sinne der elterlichen 

Vereinbarung entscheiden, sofern dies dem Wohl des Kin

des nicht offenbar abträglich ist. Besteht zwischen den 

Eltern Uneinigkeit, hat das Gericht mit Rücksicht auf 

das Wohl des Kindes zu entscheiden. 

Bei Anordnung der Fürsorgeerziehung wird den Eltern das 

Recht auf die Ausübung der Personensorge für das Kind 

entzogen. In diesem Fall erhält die Pflegefamilie an Stel

le des Sozialamtes einen Teil jener Rechte und Pflichten, 

die sonst den Sorgeberechtigten zukommen, z. B. das Recht, 

in Fragen der persönlichen Verhältnisse des Kindes zu 

entscheiden und die Pflicht, für die tägliche Betreuung 

des Kindes zu sorgen. 
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VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN 

Laut Kapitel 21 Elterngesetz kann die Vollstreckung von 

Sorgerechts- und Verkehrsrechtsurteilen und -beschlüs-

sen der ordentlichen Gerichte ggf. bei den Verwaltungs

gerichten eingeklagt werden. Das Verwaltungsgericht hat 

die Möglichkeit, denjenigen, der sich der Entscheidung 

des ordentlichen Gerichts nicht fügt, durch Androhung 

oder Verhängung eines Ordnungsgeldes oder aber durch Ver

fügung der polizeilichen Abholung des Kindes zur Heraus

gabe desselben zu zwingen. Das Elterngesetz nennt jedoch 

auch Hindernisgründe für die Vollstreckung von Sorge

bzw. Verkehrsrechtsurteilen durch das Verwaltungsgericht 

u. zw.: eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse ; 

seit der Verkündung des Urteils bzw. Beschlusses durch 

das ordentliche Gericht; Vorhandensein einer nicht uner

heblichen Gefahr für die körperliche und geistige Ge

sundheit des Kindes; bei Kindern über 12 (früher 15) 

der Wille des Kindes (betrifft jedoch nur Abholung durch 

die Polizei). 

Aus dem Gesetz ist ersichtlich, daß das Kind ein Gegen

stand ist, der bei Vollstreck ungsverfahren hin und her 

verbracht wird. Man geht davon aus, daß Urteile der or

dentlichen Gerichte zu vollstrecken sind, und daß dem 

Sorgeberechtigten bzw. Umgangsberechtigten das Recht auf 

die Ausübung des Sorgerechts bzw. Umgangsrechts nicht 

benommen werden darf. Nur der Sorgeberechtigte bzw. der 

verkehrsbereohtigte Elternteil kann die Vollstreokungs-

klage erheben. Das Kind hat dazu keine Möglichkeit und 

kann in Vollstreckungsverfahren auch nicht als Partei 

auftreten. 



Neben der Präsumtion, daß die Urteile der ordentlichen 

Gerichte zu vollstrecken sind, existiert auch noch der 

unausgesprochene Grundsatz, daß Kinder nicht unnötiger

weise aus ihrem gewohnten Milieu herausgerissen werden 

dürfen. Da die Regeln für die Vollstreckung sich aus den 

älteren Exekutionsvorschriften entwickelten, ist es durch

aus denkbar, daß hier der Gedanke einer Art von Besitz

recht am Kind und eines dementsprechenden Besitzschutzes 

zum Ausdruck kommt. 

HERAUSNAHMEVERBOT 

Laut § 28 Sozialdienstgesetz kann das Sozialamt z. B. 
bei Aufhören der Fürsorgeerziehung die Herausnahme bzw. 

Verbringung des Kindes aus dem Pflegeheim woandershin 

verbieten, wenn das Kind die Pflegefamilie nicht ver

lassen will. Die Sorgeberechtigten können teils das 

Herausnahmeverbot des Sozialamtes anfechten, teils 

laut Kapitel 21 Elterngesetz die Vollstreckungsklage er

heben. 

ERMITTLUNGEN - GUTACHTEN 

Das Sozialamt ist ermittlungspflichtig, wenn es Kennt

nis von Verhältnissen im Heim des Kindes bekommt, die 

eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Kindes ver

muten lassen. Das aufgrund der Ermittlungen zu erstel

lende Gutachten muß derart sein, daß es für die Partei

en (Eltern und ggf. Kinder) den Sozialausschuß und ggf. 

Behandlungseinrichtungen, Gerichte und auch Staatsan

waltschaft lesbar und begreiflich ist. Es soll auch 

als Grundlage für eine psychiatrische Behandlung des Kin

des sowie ein gerichtlichtliches Verfahren u. a. m. die-
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nen können. Vor allem aber soll es die Grundlage für 

einen Beschluß des Sozialamtes bilden. 

Die Ermittlungen und das Gutachten haben objektiv zu 

sein; dies bedeutet, daß sämtliche Fakten - negative 

wie positive - erfaßt und wiedergegeben werden müssen. 

Der Umfang der Ermittlungen ist je nach Art des Ermitt

lungsanlasses und -Zweckes verschieden; auf keinen Fall 

darf die Ermittlung ausufern. Die Ermittlung ist mög

lichst zügig durchzuführen. Alle wesentlichen Ergeb

nisse sind zuverlässig zu dokumentieren, was nicht zu
letzt deshalb wichtig ist, weil das Gutachten den Par

teien vor der Entscheidung zur Stellungnahme zugestellt 

werden muß. Das Gutachten kann auch Sachverständigen
gutachten, z. B. von Ärzten oder Psychologen, enthal

ten. Die Parteien haben jederzeit - auch vor Fertig

stellung des Gutachtens - das Recht zur Einsichtnahme 

in die Ermittlungsakte ; außerdem haben sie das Recht, 

bei denjenigen vorzusprechen, die in der Sache be

schließen werden (Sozialausschuß bzw. Beauftragte des 

Sozialausschusses). 

Die Ermittlungen und das Gutachten können Folgen haben, 

die an und für sich nicht beab sichtigt waren. Beispiels

weise kann ein Elternteil anläßlich der Ermittlung 

von seinem Kind Abst and nehmen, weil er meint, daß das 

Kind daran schuld sei, daß gegen ihn ermittelt wird. 

Dies kann durchaus auch der Fall sein, wenn eben dieser 

Elternteil das Kind misshandelt oder sonstwie gefährdet 

oder schlecht behandelt hat. Das Kind hat bei de r Er

mittlung keinen Integritätsschutz gegenüber den Eltern. 

Den Eltern sind alle Angaben des Kindes zugänglich, 
nicht nur die im Gutachten wiedergegebenen, sondern auch 

die in der Ermittlungsakte. 
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Für das Kind kann die Ermittlung völlig unbegreiflich 

sein. Kinder über 15 haben zwar das formale Recht, die 

Ermittlungsakte einzusehen und zum Gutachten Stellung 

zu nehmen, aber von Kindern unter 15 heißt es lediglich, 

daß sie "angehört werden sollten", wenn sie dadurch kei

nen Schaden nehmen. Besonders bei jüngeren Kinder spie

len sich alle Vorgänge über die Köpfe des Kindes hin ab. 

Das Kind kann als Symptomträger der Famile plötzlich 

zum Sündenbock für die Vorgänge gemacht werden, und die 

Ermittlung kann zu Konflikten innerhalb der Familie füh

ren. 

Das Gutachten darf nur relevante Angaben enthalten. Heute 
gehen die meisten Gutachter vom Wortlaut des Gesetzes aus, 

indem sie beispielsweise die Vernachlässigung des Kindes 

oder sonstige Umstände, die ein Einschreiten des Sozial

amtes erfordern, nachzuweisen versuchen. Würden die Er

mittlungen und die Erstellung des Gutachtens ohne Rück

sicht auf die Instanz, der der Fall zur Entscheidung vor

gelegt wird, betrieben, wäre eine nuanciertere Beurtei

lung der Lage möglich. Eine konkrete Darstellung der La

ge würde die Situation des Kindes wahrscheinlich besser 

veranschaulichen, als dies durch die üblichen Gutachten 

geschieht. Die Ausarbeitung eines Gutachtens über die 

Situation des Kindes, aus dem sowohl die eventuellen 

Mißstände als auch die Bedürfnisse des Kindes ersicht

lich sind, erfordert eine eingehende Kenntnis von den 

normalen Bedürfnisse des Kindes. Besteht der Verdacht, 

daß Mißverhältnisse existieren, hat das Sozialamt in 

seinem Gutachten zuverlässig nachzuweisen, daß und in

wieweit die Eltern außerstande sind, die Bedürfnisse 

des Kindes zu befriedigen 
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Irgendwelche gesetzlichen Zwangsmittel, um die Eltern 
zur Mitwirkung bei derartigen Ermittlungen zu veran

lassen, existieren nicht. 

Vor der Entscheidung in Sorgerechtssachen holen die 

Gerichte oft Sachverständigengutachten darüber ein, 

welchem Elternteil das Sorgerecht im Hinblick auf das 

Wohl des Kindes zuzusprechen ist. Diese Sorgerechts

gutachten haben, ebenso wie die Gutachten in Sachen 

Fürsorgeerziehung, alle Angaben zu enthalten, auf die 

sich das Gericht bei seiner Entscheidung stützen kann. 

Das Gutachten an sich stellt jedoch kein Beweismittel 

dar, sondern bildet lediglich die Grundlage jener Stel

lungnahme, die das Gericht vom Sozialamt einholt. 

Die Entscheidung über das Schicksal des Kindes ist 

in erheblichem Maß davon abhängig, was über die Eltern 
bekannt ist, und welche Angaben d ie Eltern selbst in 

der Sache gemacht haben. 

STELLVERTRETUNG UND RECHT DES KINDES AUF BEISTAND 

Jede natürliche Person, somit auch ein Kind, kann sich 

an einem Verfahren, das sie betrifft, als Partei betei

ligen. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, daß sie 

auch prozeßfähig ist, d. h. ihre Sache vor Gericht 

selbst vertreten kann. Wer seine Sache beispielsweise 

wegen zu geringen Alters nicht selbst wahrnehmen kann, 

wird im Prozeß von seinem gesetzlichen Vertreter, Vor

mund oder Pfleger vertreten. Die Handlungen des gesetz

lichen Vertreters sind für die vertret ene Partei rechts

verbindlich . 
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In Fürsorgeerziehungssachen sind Kinder parteifähig, 

müssen aber, Wenn sie unter 15 sind, von ihrem gesetz

lichen Vertreter vertreten werden. In Sorgerechts

und Vollstreckungsverfahren sind sie hingegen nicht par

teifähig. Eine Ausnahme hiervon bilden in der Praxis 

jedoch jene Fälle, bei denen es um die Übertragung des 

Sorgerechts oder der Vormundschaft von einem besonders 

verordneten Vormund auf jemand anderen geht; hier wird 

nämlich angenommen, daß der Vormund kein eigenes Inter

esse in der Sache hat, sondern das Kind vertritt. 

Da Kinder unter 15 nicht prozeßfähig sind, d. h. ihre 

Interessen nicht selbst wahrnehmen können, ist es wich

tig, daß dies jemand anderer tut und für den Schutz des 
Kindes sorgt. Da die Sozialämter dies nicht immer tun, 

muß,möglichst schnell ein öffentlicher Beistand für 

das Kind verordnet werden, sobald ein behördliches Ein

schreiten zum Schutz des Kindes erwogen wird. Der Bei

stand hat jedoch nicht das Recht, von sich aus einen Be

schluß anzufechten, so daß dem Kind im öffentlich-re cht

lichen Bereich meiner Meinung nach kein wirklicher Schutz 

gewährt wird. 

In Sorgerechts- und Vollstreckungsverfahren hat das Kind 

kein Anrecht auf einen öffentlichen Beistand, da davon 

ausgegangen wird, daß das Kind hier nicht Partei ist. 

Wie schon erwähnt, kann der öffentliche Beistand in Für

sorgeerziehungssachen keine Entscheidungen selbständig 

anfechtenj auch dann nicht, wenn sie seinem Ermessen 

nach mit dem Interesse des Kindes unvereinbar sind. Das 

Kind wird nämlich nach wie vo r von seinem gesetzlichen 

Vertreter vertreten, d. h. von seinen Eltern, die dem 



Uî1* 

öffentlichen Beistand in Vertr etung ihres Kindes hier

zu Vollmacht erteilen müssen. Erst kraft dieser Voll

macht erhält der öffentliche Beistand die Stellung 

eines Prozeßbevollmächtigten und kann das Verfahren 

selbständig weiterführen. 

Weder in den Vorarbeiten zum Gesetz noch woanders wird 

erklärt, wie der öffentliche Beistand die Interessen 

des Kindes wahrzunehmen und für ein möglichst vollstän

diges Gutachten zu sorgen hat. Jeder Beistand kann so

mit seine Aufgabe der Vertretung des Kindes auf seine 

Weise auffassen. Bei älteren Kindern dürfte sich die 

Aufgabe des Beistandes jedoch darauf beschränken, die 

Auffassung des Kindes vorzubringen, da dieses ja pro

zeßfähig ist. Im übrigen ist es wichtig, daß als öffent

licher Beistand jemand verordnet wird, der mit der kind

lichen Entwicklung gut vertraut ist, denn nur dann ist 

die Gewähr gegeben, daß der Beistand die Interessen des 

Kindes tatsächlich wahrnehmen kann. Was als Interessen 

des Kindes verstanden wird, ist ja völlig von der Grund

einstellung des öffentlichen Beistandes zu~den Lebens

bedingungen des Kindes, dem elterlichen Sorgerecht u. m. 

abhängig. 

ERLEDIGUNG VON VERFAHR EN 

Eine Entscheidung ist so bald wie möglich zu treffen. 

Einst waren für Fragen der Fürsorgeerziehung die Sozi

alämter zuständig, seit 01.01.1982 sind es die Verwal

tungsgerichte auf Antrag der Sozialämter. 

Eine Reihe älterer Rechtsfälle zeigt, wie unsicher die 

Lage wird, wenn die Behörde sich ihrer Entscheidungs
pflicht entzieht. In derartigen Fällen herrscht ein 
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Zustand der Unsicherheit, einerseits konkret für das 

Kind, das im Ungewissen über seinen schließlichen Auf

enthaltsort schwebt, andererseits in formaler Hinsicht 

für die Parteien, weil kein beschwerdefähiger Beschluß 

vorliegt. 

Ein Beschluß muß den Parteien immer zugestellt werden. 

Allerdings existierte keine Vorschrift dafür, wie die 

Zustellung an ein Kind unter 15 zu erfolgen hat. Dies 

führt oft dazu, daß die Herausnahme des Kindes aus dem 

angestammten Mileu für das Kind überraschend kommt und 

zu einem aufwühlenden Erlebnis wird, weil es auf die

sen Vorgang in keiner geeigneten Weise vorbereitet 

wurde. 

Die Erstellung des Sorgerechtsgutachtens dauert oft 

sehr lange, vor allem wenn auch ein kinderpsychiatri

sches oder sonstiges zeitraubendes Sachverständigengut

achten erforderlich ist. Im Zuge der heutigen Gutach

terverfahren soll auch versucht werden, die Eltern zu 

einer gütlichen Regelung zum Wohle des Kindes zu ver

anlassen; auch dies kann zu einer Verzögerung des Ver

fahrens und einem Hinausschieben des gerichtlichen Be

schlusses führen. 

ZWANGSMITTEL 

In Vollstreckungsverfahren kann der Verwaltungsgerichts

hof Ordnungsgeld androhen oder verhängen und in ex tre

men Fällen auch die Abholung des Kindes durch die Poli

zei anordnen. Diese Zwangsmittel richten sich eigent

lich gegen die Eltern, die sich dem Urteil des Gerichts 

nicht fügen, aber sie treffen nichtsdestoweniger das 

Kind, mittelbar durch die Verschlechterung der wirt

schaftlichen Lage der Eltern/des Elternteils und unmit-
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telbar durch seine Abholung. Laut der neuen Fassung von 

Kapitel 6 Elterngesetz (in Kraft 01.07.1983) soll in 

Verkehrsrechtsfragen das Bedürfnis des Kindes nach dem 

Umgang mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil aus

schlaggebend sein, und nicht mehr das Recht des betref

fenden Elternteils. 

DER WILLE DES KINDES 

Es ist eine überwiegende Auffassung, daß der Wille klei

ner Kinder nicht respektiert zu werden braucht, daß aber 

den Kindern mit zunehmendem Alter und grösserer Reife 

auch ein zunehmendes Recht zur selbständigen Entschei

dungen in persönlichen Angelegenheiten zugestanden wer
den muß. In den Vorarbeiten zum Gesetz und dem Gesetz 

selbst wurde früher die Auffassung vertreten, daß Kinder 

ein selbständiges Entscheidungsrecht besitzen und ihre 

Willensäußerungen respektiert werden müssen, wenn sie 
das Alter von 15 bzw. einen entsprechenden Reifegrad 

erreicht haben. Von jüngeren Kindern wird behauptet, 

daß sie beeinflußbar, leicht zu überreden und bestech
lich sind und ihre Meinun g rasch ändern. 

Im Elterngesetz heißt es, daß der Sorgeberechtigte 

um so grössere Rücksicht auf die Auffassungen und Wün

sche des Kindes zu nehmen hat, je älter und reifer 

es wird. Und im Sozialdienstgese tz wird unterstri

chen, daß die Sozialbehörden im Einvernehmen mit dem 

einzelnen und nicht über seinen Kopf hinweg handeln 

sollen. In das Elterngesetz wurde eine Vorschrift auf

genommen, derzufolge das Kind vom Gericht ange hört 

werden kann, sofern besondere Gründe dafür sprechen 

und das Kind dadurch offenbar keinen Schaden nimmt. 



bil 

Das Kind darf jedoch zu keiner Äußerung in der Sorge

rechtsfrage gezwungen werden, weil es durch die Wahl 

des einen Elternteils den anderen sozusagen "abwählen" 

würde. 

Daß der Wille des Kindes ausschlaggebend sein kann, 

wird lediglich in den Vorschr iften für die Vollstreckung 

angegeben. 

MEHRGLEISIGES SYSTEM 

Entscheidungen, die das Kind berühren, werden teils vom 

Sozialamt, teils von den ordentlichen Gerichten, teils 

von den Verwaltungsgerichten gefällt. Der Spruchkörper 

des Sozialamtes, der Sozialausschuß* setzt sich aus Ver

tretern der politischen Parteien zusammen. Die Gerich

te bestehen außer aus den juristisch ausgebildeten Be

rufsrichtern auch aus ehrenamtlichen Richtern, die eben

so wie die Mitglieder des Sozialausschusses von den po

litischen Parteien ausersehen werden. Sowohl die Mit

glieder des Sozialausschusses als auch die ehrenamtli

chen Richter können in gleicher Weise wie Beamte wegen 

Amtsmißbrauchs belangt werden. Mit politischen Konse

quenzen wegen irgendwelcher Mißgriffe, beispielsweise 

falscher oder fahrlässiger Beurteilungen in Familiensa

chen, Ehesachen u. dgl. brauchen sie jedoch kaum zu 

rechnen. 

Vielfach wird behauptet, daß die Erledigung von Fällen 

durch die Sozialämter bürokratisch sei. Für die Rechts-

sicehrheit des einzelnen ist es jedoch wichtig, daß die 

gesetzlichen Vorschriften befolgt werden. Und für die 
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Rechtssicherheit des Kindes, die in den meisten Fällen 

völlig vom Ermessen der Eltern abhängt, ist es entschei

dend, daß die Beschlüsse und Urteile so abgefaßt werden, 

daß keine Unklarheiten bezüglich ihrer Auslegung beste

hen . 

Falls einer Behörde bei der Er ledigung einer Sache zwar 

Fehler unterlaufen, aber diese Fehler nicht so schwer
wiegend sind, daß es sich schon um Amtsmißbrauch han

delt, ist es äußerst schwierig, den oder die Verantwort

lichen deswegen zu belangen. Völlig unmöglich ist es, 

einen Beamten wegen ungeeigneten oder ungeschickten Vor

gehens bei der Amtsausübung zur Verantwortung zu ziehen. 

Die Mehrgleisigkeit des Systems führt dazu, daß Sachen, 

die das Verhältnis zwischen Kind und Elte rn in ein und 

derselben Familie betreffen, u. U. gleichzeitig von zwei 

oder sogar drei Gerichten bzw. Behörden behandelt wer

den. Dies beschwört die Gefahr herauf, daß mehrere für 

sich genommen unscheinbare Fehler im Verfahren zusammen 

dem Kind zum Schaden gereichen. 

NACHTEILE DES MEHRGLEISIGEN SYSTEMS 

Ein Nachteil besteht darin, daß die rechtliche Stellung 

des Kindes in Sorgerechtssachen, Vollstreckungssachen 
und Sachen der Fürsorgeerziehung einerseits zivielrecht-

lich, andererseits öffentlich-rechtlich geregelt wird; ein 

weiterer Nachteil ist, daß für obige Sachen teils die 

ordentlichen Gerichte, teils die Verwaltungsgerichte, 

teils die Sozialämter zuständig sind. Dies muß naturge

mäß zu Kompetenzkonflikten und Überschneidungen führen. 

Ein zusätzlicher Grund für derartige Konflikte und Schwie

rigkeiten ist die Art und Weise, wie die Behörden und 
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Eltern die Kinder behandeln und betrachten. Auch Er

messensfragen spielen hierbei eine Rolle. Die Sozial

ämter, die die Gutachten erstellen, haben vielfach ei

nen langfristigen und engen Kontakt mit dem oder den 

Beteiligten. Die Urteile werden aber von Gerichten ge

fällt, die die Parteien nur einmal oder einige Male 

getroffen haben und sich ihre Auffassung von der Lage 

der Dinge aufgrund der Aktenlage (Verwalturigsgerichte) 

oder des Vorbringens bei der Hauptverhandlung (ordent

liche Gerichte) bilden. 

Das System bedingt auch einen außerordentlichen Zeit

aufwand für die Erledigung von derartigen Sachen. 

Außerdem kann es schwerwiegende Folgen für das Kind ha

ben, wenn ein Gericht (hier das Verwaltungsgericht) 

in Verfahren verschiedener Art - Vollstreckungsklagen 

bzw. Fürsorgeerziehungssachen - seine Entscheidungen 

trifft, ohne die Unterschiede zwischen den in den je

weiligen gesetzlichen Vorschriften angegebenen Saohver-
haltsmerkmalen zu beachten. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß Kinder unter der 

Ungewißheit über ihre Lage leiden und auch in vielen 

Fällen keine Möglichkeit haben, die Entwicklung zu be

einflussen. Die Eltern haben grundsätzlich das Recht 

und die Möglichkeit, nahezu unbegrenzt Prozesse zu füh
ren. Sie können dafür auch Prozeßkostenhilfe erhalten, 

meistens in Gestalt eines öffentlichen Beistandes. Dies 

bedeutet jedoch keineswegs Rechtssicherheit für das 

Kind, weil es ja in Sorgerechts- und Vollstreckungsver

fahren nicht Partei ist, auch keinen öffentlichen Bei

stand erhält und nichts tun kann, um den Prozeß zu be

schleunigen oder abzukürzen. 
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ZUSAMMENFASSUNG, FOLGERUNGEN UND VORSCHLÄGE FÜR 

EINE NEUREGELUNG 

Mit der vorliegenden Untersuchung bemühte ich mich, 

die rechtliche Stellung des Kindes in Prozessen, die 

seine persönlichen Verhältnisse berühren, aufzuzeigen. 

Anhand von Rechtsf ällen wurde gezeigt, daß auch der aus

drückliche Wunsch des Kindes kaum Beachtung findet, und 

daß das Kind lediglich Gegenstand von Vorgängen ist, 

die sich um es herum abspielen. 

Ein weiteres Problem wird durch das Gesetz begründet, 

weil dieses zuläßt, daß jahrelang Prozesse um das Kind 

geführt werden. 

Dazu kommt als drittes Problem das System der Gerichts

barkeiten, das die Möglichkeit bietet, Prozesse um das 

Kind u. U. gleichzeitig bei mehreren Gerichten zu füh

ren, was vom Standpunkt de3 Kindes aus zu bizarren und 

widersinnigen Ergebnissen führen kann. 

In gewissen Fällen ist das Kind prozeßfähig (Kinder 

über 15 in Fürsorgeerziehungssachen und sonstigen Sozi

aldienstsachen). Aber in einer vielbeachteten Entschei

dung erklärte der Oberste Verwaltungsgerichtshof, daß 

bei gegensätzlichen Standpunkten des sorgeberechtigten 

Elternteils und des Kindes, die Auffassung des Eltern

teils ausschlaggebend sei, weil dem Sorgeberechtigten 

das Entscheidungsrecht in Fragen der persönlichen Ver

hältnisse des Kindes nicht benommen werden kann. 

Die hier untersuchten Fälle zeigen, daß es gelegentlich 

unvermeidlich ist, daß das Kind und die Eltern gegen

sätzliche Standpunkte haben. Aber es ist absurd, daß 

ein Elternteil, dessen Auffassung der des Kindes wider
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spricht, sowohl seinen eigenen Standpunkt als auch den 

des Kindes verfechten soll. 

Meine Untersuchungen führten zu folgendem Ergebnis: 

Die mit Kindessachen befaßten Behörden nehmen nicht genü
gend Rücksicht auf den Willen und die Wahl des Kindes. 

Bei der Würdigung von Stellungnahmen und Sachverständigen
gutachten wird nicht von den Bedürfnissen des Kindes, son
dern vom Recht der Eltern ausgegangen. 

Die Vertretung des Kindes durch die Eltern auch in Fällen, 
wo das Kind und die Eltern gegensätzliche Interessen haben, 
ist zum Nachteil des Kindes. 

Nur wenn das Kind prozeßfähig ist - Kinder über 15 in Für
sorgeerziehungssachen - kann es seine Sache selbst vertre
ten, im übrigen ist es nur Gegenstand des elterlichen Streits. 

Die Rechtssicherheit des Kindes, d. h* das Recht auf Ein
sichtnahme in die Akten, das Beschwerderecht gegen einen 
Beschluß u. a. m., ist auf das Fürsorgeerziehungsverfahren 
beschränkt. 

In gewissen Fällen führt das Prestigedenken von Gerichten 
und Verwaltugnsbehörden zu Kompetenzkonflikten, die sich 
nachteilig auf die Verfahren und Entscheidungen auswirken 
können. 

Der schleppende Gang der Verfahren stellt eine außeror
dentliche Belastung für das Kind und eine große Gefahr 
für seine geistige Gesundheit dar. 

In Erwägung der rechtlichen Stellung von Kind und El

tern und unter Berücksichtigung der beidseitigen Inter

essen würden meiner Meinung nach folgende Veränderungen 

die rechtliche Stellung des Kindes verbessern können: 

Das erkennende Gericht müßte die Möglichkeit haben, zu An
trägen auf zusätzliche Sachverständigengutachten rascher 
als jetzt einzugehen. 
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Für alle Entscheidungen, die das Verhältnis zwischen 
Kind und Eltern betreffen, müßte ein und dasselbe Organ 
zuständig sein: entweder ein Spezialgericht oder eine 
Abteilung innerhalb der Verwaltungsgerichte, die auf 
Kindessachen spezialisiert ist und Fachleute zu ihrer 
Verfügung hat. 

Die Verfahren müßten in der Hauptsache schriftlich ge
führt werden mit obligatorischer mündlicher Verhandlung 
zur Klärung ggf. bestehender Unklarheiten; als Alternative 
käme in Frage: schriftliche Vorbereitung mit mündlicher 
Hauptverhandlung. 

Einführung einer "bedingten" Res-judicata-Regel, d. h. 
der Auflage, daß eine Partei, die ein neues Verfahren 
einleiten will, um einen durch einen rechtskräftigen Ent
scheid begründeten Zustand abzuändern, zeigen bzw. nach
weisen muß, daß und warum eine Änderung erforderlich ist. 

Als Alternative zum vorigen Vorschlag käme auch die Re
gelung in Frage, daß Entscheidungen bezüglich des Aufent
halts des Kindes, des Personensorgerechts bzw. des Ver-
kehirsrechts eine Mindestgültigkeitsdauer haben müßten, die 
sich nach dem Entwicklungsniveau des Kindes richtet. 

Für Ermittlungen und die Erstellung von Gutachten sind 
zeitliche Grenzen zu setzen. 

Wenn ein Verfahren anhängig gemacht wird, das Anlaß zu ei
nem Konflikt zwischen Kind und Eltern geben kann, muß das 
Kind einen Beistand erhalten, der in dem betreffenden Ver
fahren an Stelle des Sorgeberechtigten als gesetzlicher 
Vertreter des Kindes fungiert. 

Ein gesetzlicher Vertreter obiger Art müßte Anrecht auf 
einen öffentlichen Beistand haben oder selbst als öffent
licher Beistand des Kindes fungieren können. 

Nach dem Inkrafttreten von Sorgerechtsentscheidungen dürfte 
innerhalb einer festgesetzten Frist kein neues Sorgerechts
verfahren anhängig gemacht werden, es sei denn, daß das 

Kind dies veranlaßt und daß eine erneute Prüfung der Frage 
im Hinblick auf das Alter des Kindes und die Rechtssicher
heit des Kindes und der Eltern von erheblicher Bedeutung ist 

Die Prüfung der Vollstreckung von Verkehrsrechtsentschei
dungen ist nur zulässig, wenn sie einen längeren Zeitraum 
betrifft. Mehr als ein Vollstreckungsverfahren innerhalb 
der Gültigkeitsdauer des ursprünglichen Entscheids ist unzu
lässig. 
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Ausnahmen von der vorigen Regel sind nur zulässig, 
wenn dies im Interesse des Kindes liegt und das Kind 
selbst die Klage erhebt oder wenn sonstige schwerwie
gende Gründe dafür sprechen. 

Statt der Abholung des Kindes durch die Polizei muß das 
Gericht verfügen können, daß das Kind dem Umgangsberech
tigten von der Schule, der Kindertagesstätte o. dgl. über
geben wird. 

Die Androhung oder Verhängung des Ordnungsgeldes müßte 
auch gegenüber einem Umgangsberechtigten möglich sein, der 
sich seiner Verpflichtung zum Umgang mit dem Kind entzieht. 

Nur eine Berufungsinstanz in Kindessachen sowie obligato
rische mündliche Berufungsverhandlung. 

In Sachen und Verfahren, die das Kind betreffen, ist immer 
die Meinung des Kindes einzuholen und zu dokumentieren 
Dies ist jedoch keineswegs so zu verstehen, daß das Kind 
direkt befragt werden muß. 

* * * 
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SUMMARY IN ENGLISH 

The Author has in cooperation with Mr Göte Appelberg investigated 

the legal position of children in relation to their parents in two 

types of cases. One type consists of custody cases. These are 

cases concerning the right of parents to make decisions 

concerning the child's life-situation in general.The other type 

consists of cases concerning emforcement of decisions concerning 

custody and right of access made by courts of law. 

The investigation also concerns the removal of a child from the 

home in cases in which the child has to be protected against 

parents who fail in their task to such an extent that there is 

a danger to the health or social development of the child. 

We have regarded the child as an individual with its own needs 

and interests. These may or may not be consistent with the needs 

and interests of other individuals. We have tried to formulate 

what we take to be the child's interest as follows: 

A child should from birth to the age of majority (18 years) 
develop from the initial total dependence into an individual 
who is independent, mature and resourceful in a personal, 
economic and social sense. The attitudes and actions that 
favour such a development are in the interest of the child. 
The attitudes and actions that obstruct or prevent this 
development are against the interest of the child. 

We have chosen to give the investigation a practical bias, and 

have accordingly sought to discern patterns in the actual handling 

of cases by courts and other authorities. These patterns have 

then been examined in order to establish to what extent the 

interests of the child are considered. The investigation is 

based on the cases that we have collected from general courts, 

administrative courts and JO. The cases have been used to 

illustrate the position of the child in the different types of 

cases. The main aim of the investigation is to offer a systematic 

description. 

The problems of the child are dealt with differently in family 

law - where the child is an object pulled between parents/ 

custodians in disputes concerning custody - and public law, 

where the child is pulled between parents/custodians and the 

authorities in cases dealing with an application to remove the 
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child from the care of the parents. A child can be exposed to 

conflicts of both kinds simultaneously, and we have accordingly 

investigated how this affects the domicile of the child. 

As for applications to remove the child from the care of the 

parents we have considered only those in which there is a conflict 

between parents and children, and where the application aims at 

protecting the child against the parents. 

The third problem area investigated is interparental conflicts 

involving custody - i.e. when each parent alone wants custody 

of the child. Thus, a parent who wants to exercise a right of 

custody or a right of access, in order to have the child with 

himself or herself, may appeal to an administrative court for 

an order providing for enforcement of that right. 

A starting-point for the inquiry was the question as to whether 

current rules of court procedure benefit the child. Custody 

cases are decided in general courts, whilst questions concerning 

enforcement and removal into care are decided in administrative 

courts. The aim was to establish to what extent this causes 

delays and how long it would take to reach a final decision as 

to where the child should live. 

The case material discussed in the two dissertations is the same, 

but it has been analysed from different points of wiew. Part I 

(Wetter) deals with the inquiries undertaken by the authorities 

and how the rules of anonymity and non-disclosure affect the 

protection of the child? the child1s status as a party in the 

proceedings; representation for children; the consideration 

given to the child's wishes? and the manner in which authorities 

and courts process the cases before them. 

Part II (Appelberg) deals with Question of evidence. On the 

basis of the courts1 accounts of their assessment of the evidence, 

the interaction between substantive and procedural law is 

discussed. The systematic description of the courts* view of the 

evidence throws light on the question as to whether the 

proceedings are designed so as to promote the interests of the 

child. 
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The case material comprises decisions of the High Court and two 

of the Supreme courts, administrative courts at various levels, 

and JO. This material has frequently been supplemented with the 

reports from the social welfare Boards. 

Our discussion of the court cases and JO cases is confined to the 

aspects selected for investigation, and does not necessarily 

give a complete presentation of these cases. 

Some of the cases have been reported here in some detail, others 

again only in broad outline. The same case may have been cited 

in more than one place, insofar as different aspects of it are 

relevant. We have not limited the investigation exclusively to 

judgments and decisions that may have force of precedent, but 

have also considered judgments from lower courts, JO reports 

and reports from the social welfare boards. They all provide 

evidence of the disadvantaged position of children. 

The investigation concerns the way in which cases concerning 

children are conducted in practice. There is an extensive 

literature on custody cases, but little has been written on 

the legal aspects of removal into care and hardly anything 

on cases concerning applications for enforcement. The discussion 

of these matters has in the main been based on text of the 

statutes and on preparatory legislative work. 

Child welfare cases. 

This section discusses e.g. how proceedings can be instituted, i.e. 

what persons are entitled to bring matter before the social 

welfare board. In certain circumstances, a public authority has a 

duty to notify (§ 71, Social Service Act; previously §93 Child 

Welfare Act). The act also contains a recommendation to the 

public to bring cases of ill-treatment of children to the notice 

of the social welfare board, if the board can be expected to be 

able to help the child. There is no prescribed form of notification. 

§ 50 of the Social Security Act implies that the social welfare 

board must make an inquiry about matters that come to its notice. 

The main rule is that no inquiry concerning an adult can be 

undertaken without his consent, but if the matter'concerns a 

child, the inquiry should proceed to a point where it is possible 
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to determine whether the board should intervene. 

The rules prescribing notification have no exceptions. The social 

welfare board is responsible for ensuring that the child gets 

the help that is required. A notification does not relieve a 

notifying authority from its own obligation to the child, but 

may initiate cooperation in order to help the child. 

It is generally difficult to ensure that authorities provide 

information (notify) to the social welfare board. They do not 

want to lose the trust placed in them by the parents or the 

child. There is also a strong tendency for adults to identify 

with adults, parents with parents. Only very rarely is an adult 

able to identify with the child and to understand how the child 

experiences the situation. 

It is also difficult to define notification. If a child tells 

about its problems, the social worker will not necessarily 

regard this as a notification or as something that justifies 

an inquiry. Notification from a child tend to be treated less 

seriously than notification from other sources. But as children 

are basically extremely loyal to their parents, a notification 

from a child should be taken very seriously, as a clear sign 

that something is amiss. 

Anonymity and disclosure. 

The Public Administration Act lays down how officials are to 

exercise public authority, i.e. how to take unilateral decisions 

that may interfere with the individual's financial or personal 

circumstances. The act makes it clear that the individual always 

is entitled to obtain full information as to what has been 

adduced to the case by other persons prior to the decision. The 

individual concerned always has the right to acquaint himself 

with what has been adduced to the case by inspecting all the 

documents in the file. The only exceptions are those explicitly 

made in the Freedom och Information Act? one of them is that 

information will not be given to the individual if this could 

lead to violence or threats of violence against the person 

from whom the authority has received notification or information. 

(Freedom of Information Act ch.7, § 6). 
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A person notifying anonymously is of course unknown. If the person 

notifying gives his name, the authority must ex officio determine 

whether his identity should be disclosed. The social welfare 

board must, however, make an inquiry independently of the manner 

in which the information comes to its notice. Of course the board 

will not be able to seek supplementary information from a person 

unknown. 

An adequate discussion of the question of disclosure should in 

the author's opinion include consideration of the aims of the 

legislator. The needs of the weaker party - the child - must be 

met. In the normal course of events, the family needs to have 

and should have its integrity respected. But the interest of the 

parents in preserving the integrity must be balanced against the 

child's need for protection. 

It is ; possible that if persons reporting could to a greater 

extent than at present rely on non-disclosure of their identity, 

further unsatisfactory situations would come to the notice of 

the social welfare boards. Again, there is no unconditional right 

for children that matters which they wish to keep secret be not 

divulged to their parents. This applies only to "younger", not 

to "older" children, but no age limit is indicated. 

Custody cases. 

Parents separating should, ideally, create a situation favouring 

the positive development of the child. The most important question 

from the child's point of view is which parent will be given 

custody, and, from this point of view, this is the chief question 

in custody cases. 

The custodian has responsibility for the personal circumstances 

of the child and should take care that the child's needs are met. 

In principle, the parents are responsible for the care of the 

child. If one parent no longer wishes to take care of the child 

together with the other parent, the court will determine which 

parent will have custody, or, if there is more than one child, 

how they will be assigned to the parents. If the parents agree, 

the court must decide accordingly, unless the agreement is 

clearly in conflict with the welfare of the child. If the parents 

do not agree, the court will decide in accordance with the 

welfare of the child. 
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Removing a child from the care of the parents prevents the 

parents from the exercise of their right of custody. Foster-homes 

will then, on behalf of the social welfare board/ fulfil certain 

functions normally exercised by the custodians, e.g. to determine 

the personal situation of the child and give the child the 

immediate daily care. 

Enforcement cases. 

Ch 21 of the Parental Code provides that application can be made 

to have a court decision concerning custody or access enforced. 

The provision is that an administrative court can impose a fine 

conditionally or absolutely, or decide that the child is to be 

removed, if the court decision is not complied with. The Parental 

Code does, however, specify circumstances in which the administra

tive court cannot take such a decision: if the situation has 

undergone important changes after the court judgment or décision? 

if there is a risk that the child's physical or mental well-being 

will be more than negligibly impaired? or if the decision would 

be in conflict with the wishes of the child (if the child is more 

than 12 years old). Prior to amendment, the age limit in the 

last clause was 15 years, and applied only to removal by police. 

The legislation makes the child an object that can be removed 

back and forth. The presumtion is that the court judgment should 

be implemented, and that the custodian should be deprived on the 

right to exercise custody. An application that a court judgment 

be enforced can only be made by a custodian or by a parent with 

right of access. The child cannot institute enforcement 

proceedings, and is not regarded as a party. 

As well as to the presumtion that the court judgment should be 

implemented there is also a contrary principle, tacitly adopted, 

that children should not be moved unnecessarily. The rules 

governing applications for enforcement are derived from older 

rules, relating to property and it is possible that the rules 

were designed to provide protection of possession, seil. 

of the child. 
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Prohibition against change of residence. 

It is now (§ 28, Social Service Act) possible to prevent the 

removal a child from a foster-home, if e.g. the child is not 

longer in the care of the social̂ welfare authorities but the 

child does not wish to leave the foster home. The custodians 

can then appeal against the decision to prohibit the removal, 

a decision taken by the social welfare board, but they can 

also require enforcement on the basis of ch. 21 of the Parental 

Code. 

Inquiries conducted by social welfare boards. 

The social welfare board has a duty to inquire into matters that 

have come to its notice, and to make a report. The report whould 

be drafted in such a manner that it can be read and understood 

by the parties (the parents, and, in certain cases, the children) 

by the members of the board, and (in certain cases) institutions 

for treatment, courts, or public prosecutors. It should be 

possible to use the report as a basis for psychiatric treatment 

of the child, for a court hearing, etc. Its main purpose is to 

provide a basis for a decision. 

An inquiry should be conducted objectively. This means that all 

the relevant facts, both positive and negative, should be in

cluded. The extent of the inquiry depends on its subject matter 

and its purpose. It should not be extended beyond that, and it 

should be completed as quickly as circumstances permit. Significant 

facts should be reliably documented. This is important, since the 

report is to be released to the parties prior to the decision. 

The report may include expert opinions e.g. statements from a 

medical practitioner or a psychologist. A party is entitled to 

have access to the material collected in the course of the 

inquiry, even before the inquiry has been completed. The parties 

also have the right to meet with the decision-making person or 

body of persons? the social welfare board, or the officer 

authorised to make the decision. 

The inquiry may itself give rise to unintended effects. A parent 

may, for instance, reject the child once the inquiry gets under 

way, and blame the child for being the subject of an inquiry, 

even if, for instance, the child has been assulted by the parent 

or otherwise been exposed to danger. Within the framework of 

the inquiry, the child has no right to non-disclosure vis-a-vis 
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the parents? they have a right to be told everything that the 

child has said. 

The child may find the inquiry unintelligible. Children over 

the age of 15 are formally entitled to be informed about the 

report and to comment on it; children below 15 ought to be 

heard, unless this would be to their detriment. What is being 

transacted is for the most part kept completely away from the 

younger child. The child as a carrier of the symptom of the 

family ailment may suddenly become a scapegoat, and the inquiry 

may itself create conflict within the family. 

The report should be restricted to the relevant data. The 

current practice is that most inquiries are guided by the 

provisions of the act. The aim may be e.g. to establish that 

the child has not be adequately cared for or that some other 

circumstances makes an intervention necessary. It is possible 

that the assessment of the situation would be improved if 

instead the child was made the focal point of the inquiry, 

rather than to make the inquiry fit the concerns of authority 

that is to deal with the matter. An account of the situation 

of the child, framed in concrete terms, is likely to give a 

more adequate presentation of the situation of the child. A 

great deal of insight in the child's normal needs is required 

for the framing of a report that shows the child's needs and 

what is lacking in order to meet them. In these cases it is 

necessary to demonstrate that the parents cannot meet the child's 

needs and to show what is lacking. 

The parents cannot be legally required to cooperate in an 

inquiry. 

For the determination of custody cases, courts frequently 

request expert opinion as to which parent should . 

be given custody, for the greater benefit of the child. The 

report submitted should, in the same way as the reports submitted 

in cases of intervention, state the facts on which the court 

can base its decision. The report itself is not evidence in 

the legal procedure, except insofar as it is a basis for the 

statement submitted to the court by the social welfare board. 

The fate of the child depends in fact largely on what is known 

about the parents and on the parents' statements. 



492 

The legal representation of the child. 

Every person, children included, can be a party in a case 

that concerns him. It is another question whether the person is 

able to conduct his cause. If not, e.g. because of minority, 

a representative, guardian, or next friend must be appointed, 

and the person is bound by what is done on his behalf. 

Children are parties in cases concerning intervention, but 

must, if they are under 15 years old be represented. In cases 

concerning custody or applications for enforcement children 

cannot plead except - in practice - in cases of transferring 

custody and guardianship from a specially appointed guardian, 

since he is not considered to have an independent interest in 

the matter, but represents the child. 

Since a child under 15 cannot conduct his own cause, it is of 

course important that someone else takes on the task of 

safeguarding the child's interests. This need is not necessarily 

met by the social welfare boards, so it is important that in 

questions concerning the protection of a child, a public attorney 

be appointed as quickly as possible. The attorney does not, 

however, have an independent right of appeal against a decision, 

and for this reason the child does not, in the opinion of the 

author, have genuine protection in public law. 

In custody and enforcement cases the child is not entitled to 

have a public attorney, since the child is not regarded as a 

party. 

The public attorney in cases concerning removal into care appeals 

against a decision which he considers to be unfavourable to the 

child. The reason is that the child is represented by its 

parents, and they must authorise the attorney to assist the 

child. This gives the attorney added authority and enables him 

independently to take the case further. There are no indications 

in the preparatory work or elsewhere as to the manner in which 

the attorney is to represent the interests of the child and ensure 

that the inquiry is as complete as possible. Every public attorney 

may give a different interpretation to the task of representing 

the child. With older children, the task should be limited to 

presenting the wiev of the child, since the child pleads his own 

cause. In other cases, the public attorney ought to have know

ledge of child development in order to safeguard the interests 

of the child. The opinion of what is in the child's interest 
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will entirely depend on the attorney's general outlook on the 

nature of childhood and parenthood, the parents1 right to have 

care and control of their children, etc. 

The decision-making process. 

Decisions are to be taken with as little delay as possible. 

Decisions to remove a child from the care of the parents were 

taken by the social welfare board until 1982. Since then 

decisions are taken by an administrative court on application 

from the social welfare board. 

Many of the older cases reveal how a great deal of uncertainty 

is created when an authority evades its duty to reach a decision. 

The child is uncertain about where it will be domiciled, and the 

parties are in a position of uncertainty as long as there is no 

decision against which an appeal is possible. 

A decision must always be communicated to the person concerned. 

There are, however, no regulations as to the manner in which 

children under 15 should be informed. This means that children 

are sometimes removed in an inappropriate unsuitable way 

without having been informed in advance in a way that they can 

understand. 

An inquiry concerning custody can take a very long time, 

especially if it involves an inquiry by a child psychiatrist 

or some other time-consuming inquiry. The actual inquiry often 

involves an effort to make the parents agree about what would 

be best for the child, and this means that in some cases it will 

take the court a long time to reach a final decision. 

Coercive measures. 

In enforcement cases an administrative court can decide on 

coercive measures by imposing a fine or, in extreme cases, by 

removal of the child by the police. These measures are regarded 

as being directed against the parent who fails to comply with the 

judgment of a general court but affects the child indirectly 

(the custodian's financial position is impaired) or directly 

(it is the child that is removed). A recent amandment (1 July 

1983) of the Parental Code provides that the child's social needs 

should be decisive, not as before the rights of the parent 

entitled to custody. 
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The wishes of the child. 

It is generally agreed that the wishes of very young children 

can be disregarded, but that with increasing age and maturity 

they should be more entitled to decide over their personal 

situation. Earlier, the wiev expressed in preparatory work 

and in legislation was that the limit for a child's right to 

be heard and to decide was at 15 years of age or a corresponding 

level of maturity. The present age limit laid down in the 

Parental Code is 12 years. It is considered that younger 

children tend to change their minds rather quickly, and that 

they are easily influenced, persuaded or bribed. 

The Parental Code makes it clear that as children grow older 

and become more mature, custodians should increasingly take 

into account their opinions and wishes. The Social Service Act 

stresses that the authorities should cooperate with the indivi

duals concerned rather than operate over their heads. There is 

also in the Parental Code a special provision allowing that a child 

may be heard in court, if there are special reasons and if it 

is evident that this will not be harmful for the child. A child 

should not, however, be obliged to make any statement in 

questions of custody, since the choice in favour of one parent 

is inevitably at the same time a choice against the other parent. 

The regulations concerning enforcement are the only ones allowing 

for the wishes of the child to be decisive. 

The mixed system. 

Of the decisions concerning children discussed here, some are 

taken by social welfare boards, some by general courts and some 

by administrative courts. The members of social welfare boards 

are politically appointed. The courts consist of legally trained 

judges, assisted by politically appointed lay assessors. The 

members of social welfare boards and the politically appointed 

lay assessors are legally liable for abuse of authority to the 

same extent as civil servants. It is extremely rare that an in

correct or careless assessment would have political repercussions. 

There have been complaints that the procedure employed by the 

social welfare boards are too bureaucratic. It is, however, 

important for the protection of the individual that the provisions 

of the act be observed. It is essential that decisions and 

judgments are formulated unequivocally, precluding any difficulties 
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of interpretetation, for the sake of the protection of the child 

which is otherwise for the most part entirely dependent on the 

judgment of the parents. 

A matter can be handled inappropriately in a way that does not 

constitute abuse of authority, although it comes flitose to it 

In this case, there are few opportunities to hold anyone 

responsible if the handling is incorrect and none if it is 

merely inappropriate. The mixed system has the consequense that 

two, or in some cases three, different courts and authorities 

deal with matters concerning the same child and its relation 

to the parents. It also has the consequence that a number of 

apparently insignificant mistakes can be to the detriment of 

the child. 

Practical disadvantages of the mixed system. 

There is a dualism in the legislation concerning the legal 

position of children in cases concerning custody, enforcement 

and intervention, and these matters are dealt with by one kind 

of public authority and two different kinds of courts. This 

also gives rise to overlaps and conflicts of authority or 

jurisdiction. These arise because of the legislation but also 

because of the way in which the authorities and the parents 

deal with children. These difficulties also affect the assessment 

of the situation. The social welfare boards conduct inquiries 

and will often have a long and intensive contact with the party 

concerned. The decisions are taken by courts, who only see the 

parties on one or a few occasions and who have to arrive at 

their decision on the basis of the documents (administrative 

courts) or on the basis of what is presented in a main hearing 

(general courts). 

The consequence of this system is that the time taken for the 

processing of matters concerning children is quite considerable, 

and to some extent the delays are inherent in the system. The 

results can be very adverse for the child if two different 

types of cases are before a court, e.g. if an administrative 

court has to decide both on a matter of enforcement and a 

matter of intervention and is oblivious of the different kinds 

of rules that apply, e.g. procedural rules. 
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It is a well-known fact that children suffer from uncertainty 

about their situation and their inability to do anything about 

it. Basically, parents have the right and the opportonity to 

institute and prolong court procedures virtually as long as they 

please. They can do this with thé assistance of legal aid, often 

by means of a public attorney. This does not offer any protection 

for the children, since they are unable to bring an action in 

cases of custody, to apply for enforcement, to obtain a public 

attorney or in any way to speed up the procedure. 

Summing up, conclusions, and proposals. 

The aim of this investigation has been to present the position of 

children in the cases that concern them personally. By means of 

the case material it has been demonstrated that the express 

wishes of the child are arbitrarily dealt with and that the 

children are merely objects of an activity conducted around them. 

Another problem concerns the present law, which allows for 

procedures to drag on for many years. 

A third problem concerns the court system. Cases concerning a 

child can be brought before different courts, and this leads to 

awkward and sometimes conflicting results. 

In some cases (intervention and social service cases) children 

over the age of 15 have been accorded status as a party. In one 

case that has been the subject of a great deal of discussion, 

the Supreme Administrative Court held that in a conflict between 

the wishes of the child and the opinion of the parent, the 

parent's opinions must prevail, since the parent cannot be 

deprived of his right as a custodian to decide over the personal 

circumstances of the child. It is inevitable that in a nümber 

of the cases reviewed here the interests of children and parents 

will be in conflict. To let a parent whose wiev is opposed to 

that of the child represent both his own view and that one of 

the child is unreasonable. 

The main findings of the investigation are 

that the authorities that deal with cases concerning children 
do not sufficiently consider the wishes and preferences of 
the child? 

that reports and expert opinions are not considered and 
assessed from the standpoint of the needs of the child, 
but rather from the standpoint of the needs of the parents? 
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that the parent's status of representative for the child 
even in cases of conflict between parents and children 
is to the disadvantage of the child? 

that the legal safeguards for the child, i.e. the possibility 
for the child to have access to the documentation in the 
case, to appeal against decisions, etc., only apply in cases 
concerning intervention? 

that there are cases in which courts and other authorities 
are guided by considerations of prestige and jurisdictional 
competition in arriving at their decisions? 

that the very long durations constitute a risk to the mental 
well-being of the children and imposes a great burden 
on them 

Weighing up the interests of parents and children, it appears 

that the interests of the children should primarily be promoted 

as follows 

applications to have additional expert opinions submitted 
should be decided by the court before which the case is 
brought much more quickly than at present? 

all decisions concerning the relations between parents and 
children should be taken by the same authority, possibly 
a special family court, alternatively a special section 
of the administrative court that specialises in cases 
concerning children and is provided with continuous 
access to expert assistance? 

the procedure should chiefly be conducted in writing and 
then the county court would be the more appropriate forum 
although with a compulsory main hearing, alternatively, the 
case could be prepared in writing but include a main 
hearing with the parties orally presenting their wievs? 

there should be a conditional res judicata rule, i.e. a 
party should be required to show cause why an earlier 
decision should not be allowed to stand. Alternatively, 
decisions concerning the location of a child, comprising 
custody, care and access, should have a time limit so as 
to apply for a certain minimum period, depending on the 
child1s level of development. 

A time limit should apply to inquiries concerning children. 

As soon as a case has been brought in which there is a 
potentional conflict between child and parent another person 
should be appointed to represent the child in lieu of the 
parent. 

Such a representative should be entitled to obtain the 
assistance of a public attorney in the case concerning 
the child, or else will personally act as the child's 
public attorney. 
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Decisions concerning custody should be exempt from review, 
unless it is of importance to review the custody matter with 
regard tö the age of the child and the legal protection of 
parents and child. Questions concerning enforcement of the 
right to access should be determined only for longer 
periods, and should not be reviewed more than once 
within the period stated in the main decision. 

An exception from this clause should be granted only if 
the child makes an application and it is in the child's 
interest, or otherwise only if there are particularly 
important reasons. 

As an alternative to removal by police, it should be possible 
to decide that the parent having right of access may pick 
up the child from school or from a day-care centre. 

There should be only one apellate instance in cases 
concerning children, and the procedure in this court 
should include a hearing of the parties. 

The opinion of the child in cases concerning the child 
should always be sought and accounted for. This does 
not necessarily imply, however, that the child is asked 
directly. 
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