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1 Introduktion 

1.1 Problemformulering  

För föräldrar som har gemensamma barn men som inte lever tillsammans finns det två 

alternativa vårdnadsformer.1 Den ena är att föräldrarna har gemensam vårdnad och den 

andra är att en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare. Lagstiftarens syfte har varit att 

göra gemensam vårdnad till en effektiv och attraktiv vårdnadsform, för att så många som 

möjligt ska välja att ta ett gemensamt ansvar för sina barn. Idag har också de flesta sepa-

rerade föräldrar ett gemensamt vårdnadsansvar.2 Trots att lagstiftarens avsikt är att mer-

parten av alla föräldrar ska välja att utöva gemensam vårdnad kan det inte sägas föreligga 

en presumtion för gemensam vårdnad.3 Utgångspunkten i vårdnadsfrågor är istället att de 

ska avgöras efter vad som är bäst för barnet, i varje enskilt fall, vad som i sin tur kan sä-

gas vara bäst för barnet ska avgöras utifrån individuella förhållanden.4  

Lagstiftaren arbetar kontinuerligt med att reglera föräldrars gemensamma bestämmande-

rätt i frågor som handlar om barn när föräldrarna inte lever tillsammans och kanske inte 

samarbetar på bästa sätt. Barnets möjligheter att ha en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna förenklas om föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet.5 Den ge-

mensamma beslutanderätten aktualiserar en problematik som har flera infallsvinklar. 

Några av dessa infallsvinklar är vårdnadshavares rättighet och skyldighet att bestämma i 

frågor som rör deras barn. Ytterligare en infallsvinkel som ska uppmärksammas är bar-

nets bästa och att barns intressen ska sättas i främsta rummet. Det ligger i ett barns in-

tresse att föräldrarna får hjälp att lösa eventuella konflikter som berör eller går utöver 

barnet. Några av de frågor som kan orsaka problem vid gemensam beslutanderätt är ex-

empelvis oenighet vid beslut om skolgång och utfärdande av pass.6 Ett av de största pro-

blemen som lagstiftaren ansett mest angeläget att lösa är vårdnadshavares oenighet i frå-

gor kring barnets icke-somatiska hälso- och sjukvård. Ovan sades att lagstiftaren ständigt 

arbetar med frågor om föräldrars gemensamma bestämmanderätt, det är ett arbete som 

                                                
1 Begreppet barn definieras enligt barnkonventionen som varje individ under 18 år och enligt svensk rätt är 
en individ omyndig fram till 18 årsdagen. Se artikel 1 barnkonventionen och för svensk rätt 9:1 § FB. 
2 Prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård, s. 12.  
3 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s. 51.  
4 Se 6 kap. 2 a § FB.  
5 Se 6 kap. 2 a § andra stycket FB, samt prop. 1990/91:8 Om vårdnad och umgänge, s. 60 f.  
6 För en fördjupad diskussion se avsnitt 2.3.  
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pågått i snart tio års tid. Arbetet som gjorts på området innefattar en rad utredningar och 

förarbeten som utmynnat i en enda paragraf vilken trädde i kraft 1 maj 2012.7  

De för uppsatsen relevanta delarna av 6 kap. 13 a § FB fastställer att: 

”Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åt-
gärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra 
vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller 

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453)(…)” 

Bestämmelsen är avsedd att fungera som en lösning på flera av de svårigheter som ge-

mensam beslutanderätt ger upphov till samt att underlätta ett gemensamt vårdnadsan-

svar.8 Bestämmelsen aktualiseras när barnets vårdnadshavare, tillika företrädare, har olika 

uppfattning om vad som är barnets bästa. Det ligger i respektive vårdnadshavarnas in-

tresse att få möjligheten att definiera vad som är barnets bästa. Regeln är ett undantag 

från den gemensamma bestämmanderätten som gör att båda vårdnadshavarna inte längre 

behöver vara eniga i en specifik beslutsfråga. En av frågorna som paragrafen har till syfte 

att lösa är när ett barns vårdnadshavare har olika uppfattning om barnets behov av psyki-

atriska insatser eller åtgärder. Innan lagändringen kom till stånd hade vårdnadshavare 

som befann sig i dessa situationer rätt att få samtalsstöd från socialförvaltningen för att 

lösa konflikten. I och med lagändringen har vårdnadshavare fortfarande kvar möjligheten 

att få samtalsstöd, men nu har socialnämnden dessutom möjlighet att lösa konflikten 

mellan barnets föräldrar genom att träda in och tillsammans med en av vårdnadshavarna 

besluta om vård ska ges eller inte. Det är alltid barnets intressen som väger tyngst.9 När 

problemen som 6 kap. 13 a § FB avser att reglera ställs på sin spets ska det avgöras 

huruvida bestämmelsen tillgodoser ett barns intresse av viss nödvändig sjukvård. 

I uppsatsen har jag för avsikt att främst belysa 6 kap. 13 a § punkt 1 FB, som handlar om 

de psykiatriska och psykologiska insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och 

jag kommer även att ta upp fall som berör punkt 2, behandlingar i öppna former.10 Pro-

blemet som ska undersökas närmare och utvärderas är de situationer vari barn nekas rät-

ten till psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling på grund av att en vård-

                                                
7 Se b.la. SOU 2005:43 Barnets bästa föräldrars ansvar., SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad, Ds 2011:5 Barns rätt till vård och sociala insatser när vårdnadshavare och prop. 2011/12:53. 
8 Prop. 2011/12:53 s. 7. 
9 Se 6 kap. 2 a § FB samt prop. 2005/06:99 s. 86. 
10 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, omtryckt 1992:567) nedan förkortad HSL. 
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nadshavare säger nej. De barn som har egen bestämmanderätt omfattas inte av regeln. 

Huruvida ett barn har egen bestämmanderätt avgörs när hälso- och sjukvårdspersonal 

gör en mognadsbedömning. Vårdpersonal ska bedöma om ett barn har förmåga att till-

godogöra sig relevant information och överblicka konsekvenserna av ett beslut som rör 

hälso- och sjukvården.11 Lagregeln i 6 kap. 13 a § FB, som funnits sedan år 2012, syftar 

till att ge stöd och hjälp till de barn som inte själva får bestämma om sjukvård, när det 

finns en vårdnadshavare som inte anser att barnet ska utredas eller behandlas enligt HSL. 

Regeln skiljer sig från andra regler i föräldrabalken. Regeln ställer flera frågor på sin spets, 

både relation mellan barns och föräldrars intressen, och i förhållande till den tidigare 

mycket tydliga avgränsningen mellan frivillighet och tvång för socialrättsliga insatser. När 

föräldrar brister i sitt vårdnadsansvar aktualiseras samhällets ansvar.  

 

1.2 Syfte och disposition 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barnets behov av nödvändig psykiatrisk och 

psykologisk sjukvård tillgodoses i de fall föräldrarna har olika uppfattning om vad som är 

barnets bästa. 

Uppsatsen består av tre delar; I, II och III, där del I innefattar kapitel 2, 3 och 4. Första 

delen förklarar utvecklingen som skett på området gemensam vårdnad, hur regleringen 

ser ut idag och vilka problem som uppstår i och med huvudregeln om gemensam beslu-

tanderätt. Relevanta frågor är vilka undantag som finns från huvudregeln om gemensam 

beslutanderätt och hur principen om barnets bästa fungerar i förhållande till gemensam 

vårdnad. Det är dessutom av intresse att undersöka barns roll inom hälso- och sjukvår-

den. I uppsatsens andra kapitel följer en redogörelse av rättsinstitutet gemensam vårdnad 

och de problem som aktualiseras vid vårdnadshavares gemensamma beslutsfattande i 

frågor som rör barnet. Kapitel tre beskriver vad principen barnets bästa innebär och från 

vilka rättskällor principen om barnets bästa härstammar samt var den finns reglerad. Det 

fjärde kapitlet tar dels upp reglerna och principerna för hälso- och sjukvården för patien-

ter i allmänhet och för barn som patienter i synnerhet.  

                                                
11 För en fördjupad läsning om mognadsbedömningar se bl.a. prop. 1981/82:168, JO 1975/76 s. 244, JO 
1995/96 s. 89, HSAN 955/88, HSAN 2446/99, HSAN2602/99, Rynning, Samtycke till medicinsk vård 
och behandling – en rättsvetenskaplig studie, Sverne Arvill, Johnsson, Patientens rätt. Se även information 
från Nordisk förening för svårt sjuka barns behovs hemsida www.nobab.se. Se vidare 
http://www.nobab.se/standard/Barn-och-ungdomar.php. 
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Del II i uppsatsen inrymmer kapitel 5 och 6. I uppsatsens andra del är avsikten att analy-

sera 6 kap. 13 a § FB, genom att utreda vad regeln är avsedd att reglera och granska tre 

utvalda problem och praktisk exempel som regeln aktualiserar. Frågeställningarnas ut-

gångspunkt är barns rätt till psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling då 

vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och endast en vårdnadshavare samtycker till 

vården. Frågor som behandlas är den rättsliga grunden för statens barnskyddsansvar samt 

vad barns rätt till omvårdnad och vård innebär. I kapitel fem belyses barns möjlighet att 

få psykiatrisk vård utifrån bestämmelsen i föräldrabalken och hälso- och sjukvårdslagen, 

dels följer en redogörelse av bestämmelsen i föräldrabalken och dess syfte. Det sjätte ka-

pitlet anlägger ett praktiskt perspektiv på bestämmelsen genom att redogöra för tre verk-

liga fall.  

Del III som är uppsatsens avslutande del består av kapitel 7, 8. För att sammankoppla de 

två delarna av uppsatsen som redogjorts för ovan, består uppsatsens tredje del av en re-

dogörelse av iakttagelser som jag gjort. Iakttagelserna består av en rad negativa effekter 

som bestämmelsen kan komma att ha på såväl vårdnadsformen gemensam vårdad som 

rättsinstitut som för barn. Kapitel sju belyser den problematik som socialnämnd, dom-

stolar och i sista hand lagstiftaren riskerar att möta i framtiden. Avslutningsvis i kapitel 

åtta belyses kortfattat hur socialnämnden ska tillämpa bestämmelsen i 6 kap. 13 a § FB.  

 

1.3 Avgränsning 

Den för uppsatsen valda frågeställningen innefattar varken de situationer som faller un-

der punkt tre i 6 kap. 13 a § FB, utseende av kontaktfamilj eller de situationer som punkt 

fyra aktualiserar.12 Framställningen kommer inte att redogöra för exempel på hur en 

eventuell lagändring skulle kunna se ut, då regeln endast kunnat tillämpas i ett och ett 

halvt år. Jag anser att det är av större vikt att undersöka hur regeln de facto fungerar än 

att ge exempel på ny lagstiftning. 

Uppsatsen behandlar ett ämne som tangerar frågeställningar angående vårdnad, boende 

och umgänge jag kommer av utrymmesskäl inte behandla vårdnadsfrågor per se utan 

endast beröra frågor om förälders lämplighet som vårdnadshavare i den utsträckning till-

lämpningen av 6 kap. 13 a § FB aktualiserar sådana frågor. 

                                                
12 Se 9 § punkterna 4, 5 och 6 LSS.  
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1.4 Metod 

Uppsatsen bygger på en analys av bestämmelsen FB 6 kap. 13 a § punkt 1 och dess till-

lämpning. Genom hela texten anläggs ett rättsligt barnskyddsperspektiv. Arbetet är skri-

vet utifrån traditionell rättsdogmatisk metod och består till stora delar av rättspolitisk 

analys. I huvudsak har jag använt mig av nationella rättskällor bestående av lagtext och 

förarbeten men även internationella människorättsinstrument. I den första delen av upp-

satsen har jag även använt mig av doktrin på området. I de andra och tredje delarna 

kommer uppsatsens att beröra problem som till viss del inte tas upp i den juridiska dokt-

rinen men som existerar i verkligheten. På grund av att det råder en brist på doktrin samt 

en avsaknad av statistik på området, har jag använt mig av uppgifter från min praktikplats 

på advokatfirman Inter. Även om mina exempel inte kan ge en för hela landet rättvisande 

bild samt att varje fall och barn är unikt har jag valt att inkludera uppgifterna i uppsatsen 

för att ge läsaren en bild av hur bestämmelsen använts i praktiken. 
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DEL I 

2 Gemensam vårdnad 

2.1 Bakgrund  

År 1977 trädde en vårdnadsreform ikraft som bland annat innebar att både gifta och 

ogifta föräldrar kunde gå till domstol för att få frågan om gemensam vårdnad prövad.13 

Staten kan tillgodose ett barns intresse av att ha rätt och tillgång till båda sina föräldrar 

genom att tingsrätten tilldelar föräldrarna gemensam vårdnad. För att institutet gemen-

sam vårdnad ska användas och fungera när vårdnadshavare väljer att separera måste för-

äldrar kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Under 1970-talet gav lagstiftaren vård-

nadshavare möjlighet att delta i samarbetssamtal för att underlätta för vårdnadshavare att 

tillsammans och på egen hand fatta beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge.14 

När lagstiftaren år 1991 reviderade föräldrabalkens sjätte kapitel, sade utredaren i an-

knytning till att en förälder i en domstolstvist motsätter sig gemensam vårdnad att: 

”Med utgångspunkt i att gemensam vårdnad typiskt sett kan gagna ett barns intresse ligger 
det typiskt sett också ofta närmast till hands för en förälder som vill sätta barnets bästa i 
centrum att sträva efter gemensam vårdnad.”15 

Uttalandet illustrerar på ett tydligt sätt lagstiftarens syn på vårdnadsformen som det 

lämpligare alternativet i jämförelse med ensam vårdnad. Som ovan nämnts i avsnitt 1.2 

ska inte gemensam vårdnad presumeras vara det bästa för barnet efter 2006 års vård-

nadsreform som innebar en ändring av 6 kap. 5 § FB.16 Efter 2006 års reform har förar-

betsuttalandena kritiserats för att vara motsägelsefulla. Trots att kritik riktats mot utta-

landena är gemensam vårdnad de facto en utgångspunkt som domstolar använder vid 

rättstillämpning, när båda vårdnadshavarna anses lämpliga.17 I NJA 2007 s. 382 konstate-

rade Högsta domstolen att gemensam vårdnad är en startpunkt även om det inte på ett 

tydligt sätt kan utläsas ur förarbetena till 6 kap. 5 § FB.18 När rättsläget ser ut som det gör 

idag och gemensam vårdnad är en startpunkt för domare innebär det att många berörs av 

regleringen och många barn är beroende av att vårdnadsformen fungerar effektivt i prak-

tiken.  

                                                
13 Prop. 1975/76:170 Om ändringar i föräldrabalken, m.m., s. 157 f.  
14 Singer, Barnets bästa – om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s. 68 f. 
15 Prop. 1990/91:8 s. 34. 
16 Prop. 2005/06:99 s. 51.  
17 Singer, 2012, s. 128 f.  
18 Nedan förkortas Högsta domstolen som HD. 
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År 1998 ägde en vårdnadsreform rum som syftade till att hjälpa vårdnadshavare att nå 

samförståndslösningar i vårdnadsfrågor.19 Lagstiftaren önskade att vårdnadshavare skulle 

lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge i ett tidigare skede än i domstol. Med an-

ledning av lagstiftarens önskemål gavs socialnämnden möjligheten att, på samma sätt 

som en lagakraftvunnen dom, godkänna ett avtal om vårdnadsfrågor som föräldrarna 

emellan är bindande.20 Vårdnadsreformen år 1998 möjliggjorde för föräldrar att enligt 6 

kap. 6 § FB avtala om hur vårdnaden ska se ut.21 

För att bland annat se över utvecklingen av 1998 års vårdnadsreform tillsattes 2002 års 

vårdnadskommitté.22 Uppdraget som 2002 års vårdnadskommitté hade var att utvärdera 

1998 års reform genom att utreda bland annat lämpligheten i utformandet av reglerna om 

vårdnadshavares bestämmanderätt, inom ramen för gemensam vårdnad. Särskilt fokus 

lade 2002 års vårdnadskommitté på problematiska vårdnadsfrågorna som en boförälders 

rätt att flytta, barnets skolgång samt barnets möjligheter att få hälso-och sjukvård.23 De 

resultat som 2002 års vårdnadskommitté kom fram till presenterades i betänkandet ”Bar-

nets bästa, föräldrars ansvar”.24 Det poängterades att institutet gemensam vårdnad har 

som främsta syfte att föräldrar gemensamt ska organisera samordningen och samarbeta 

till barnets bästa.25 I betänkandet uppmärksammade kommittén särskilt problemet då 

barn inte får psykiatrisk behandling efter att ha utsatts för eller bevittnat våld i hemmet 

på grund av att den ena vårdnadshavaren motsätter sig sådan vård eller behandling. Det 

slogs dock fast i betänkandet att reglerna om beslutanderätt vid gemensam vårdnad inte 

borde ändras.26 Samtidigt konstaterades i betänkandet att situationerna när det gäller 

barns rätt till hälso- och sjukvård behövde förbättras.27 Samma slutsats redovisades i det 

senare betänkandet ”Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.”.28 Regeringen be-

stämde sig dock först år 2012 för att frångå huvudregeln om vårdnadshavares bestäm-

manderätt, mer om det följer nedan.29 

Den rättsliga innebörden av att vara vårdnadshavare inrymmer att föräldrar har såväl 

skyldigheter som rättigheter gentemot barn, det finns dessutom krav som en vårdnads-
                                                
19 Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, s. 7. 
20 A.prop. s. 7.  
21 Prop. 1997/98:7 s. 1 och 50.  
22 Se beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2002, se kommittédirektiv 2002:89. 
23 Begreppet boförälder används för att peka ut den förälder med vilken barnet varaktigt bor tillsammans. 
24 SOU 2005:43. 
25 A.bet. s. 14. 
26 A.bet. s.138 och 142. 
27 A.bet. s. 88 f. och 183 f.  
28 SOU 2007:52.  
29 Se under 5.1. 
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havare ska uppfylla i förhållande till den andra vårdnadshavaren. Nedan kommer att visas 

en av de praktiska utmaningarna med gemensam vårdnad är att gemensamt fatta beslut i 

frågor som rör barnet. Om föräldrarna inte är överens i beslut som är av ingripande be-

tydelse för barnets framtid kan oenighet föräldrarna emellan orsaka stora problem. 

 

2.2 Vårdnadsansvar 

2.2.1 Rättighet och skyldighet 

Sedan en lång tid tillbaka har den rättsliga utgångspunkten för vårdnadsansvar varit att 

det är en vårdnadshavares rätt att sörja för och bestämma över sitt barn.30 Synsättet änd-

rades i och med det reformarbete som skedde under slutet av 1970-talet, när vårdnadsan-

svarets primära syfte blev att tillgodose barns behov. Enligt 6 kap. 1 och 2 §§ FB har 

vårdnadshavaren ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av 

omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodoses. Singer menar att barns rätt att få 

sina grundläggande behov tillgodosedda är basen i vårdnadsansvaret.31 En förutsättning 

för att kunna tillgodose ett barns behov och intressen är en vårdnadshavares bestäm-

manderätt. Det ligger enligt 6 kap. 2 § FB inom en vårdnadshavares ansvar att se till att 

barnet får den tillsyn som barnet har behov av i förhållande till sin ålder, utveckling och 

övriga omständigheter. Vårdnadsansvaret innebär dessutom att barnet får tillfredställande 

försörjning samt utbildning. Det är bestämmelsen 6 kap. 2 § FB som utgör den rättsliga 

utgångspunkten för att vårdnadshavarnas ansvar.  

Har båda föräldrarna gemensamt vårdnadsansvar ska de tillsammans tillgodose barnets 

grundläggande behov enligt 6 kap. 1 och 2 § FB. Med vårdnadsansvaret följer en be-

stämmanderätt som är gemensam när föräldrar delar ansvaret. När ett barn enbart har en 

förälder som bo-förälder, eller vid växelvis boende, sker det i praktiken en reducering av 

vårdnadsansvaret i en del frågor. Omfattningen av det rättsliga ansvaret förblir dock det-

samma oavsett om barnet bor hos en eller två föräldrar. Den förälder som inte är boen-

deförälder har alltid kvar sin beslutande- och bestämmanderätt i frågor som rör barnet.32 

Regeln 6 kap. 11 § FB stadgar att det är både en vårdnadshavares rättighet och skyldighet 

att fatta beslut. Bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB ger även barnet en rätt att få delta i vård-

nadshavarens beslut som rör barnet. Vårdnadshavare har en långtgående rätt att fatta be-
                                                
30 SOU 1946:49 Ärvdabalkens sakkunnigas förslag till föräldrabalk, s. 95.  
31 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2010, s. 434. 
32 Singer, 2010, s. 439 och FB 6:11.  
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slut när det gäller barnets grundläggande fri- och rättigheter fram till att ett barn har nått 

den mognad som krävs för att barnet ska fatta egna beslut.  

I 2005 års betänkande ”Vårdnad, boende och umgänge” presenterades två viktiga argu-

ment för gemensam vårdnad; föräldrar ansågs få ett godare förhållande till sina barn om 

de hade ett delat rättsligt ansvar. Det ansågs även att föräldrar vid gemensam vårdnad i 

större utsträckning engagerade sig i barnet än om endast den ena föräldern hade vård-

nadsansvaret.33 

2.2.2 Förutsättningar för gemensam vårdnad 

För många föräldrar är gemensam vårdnad den mest naturliga vårdnadsformen vid en 

separation. Detsamma gäller för många av de föräldrar som aldrig sammanbott.34 Ett av 

de mest grundläggande kraven för att en gemensam vårdnad ska fungera i praktiken är att 

föräldrarna kan samarbeta med varandra.35 Det är även av stor vikt att vårdnadshavare 

respekterar varandra och inte använder barn som en spelpjäs i sin egen maktkonflikt. I 

samband med den vårdnadsreform som gjordes år 1983 slogs det fast att en vårdnadsha-

vare måste verka för att ett umgänge med den andre vårdnadshavaren kommer till stånd. 

Skälet till att lagstiftaren lade stor vikt vid att umgänge utövas, är att det ligger i barnets 

bästa att umgås med båda sina föräldrar.36  

Som rättsläget ser ut idag ska inte två föräldrar ha gemensam vårdnad om de inte kan 

samarbeta i frågor som rör barnet. Av praxis går det att utläsa att samarbetssvårigheterna 

antingen ska vara av allvarlig art, eller att konflikten mellan föräldrarna är så svår och 

djup att det är omöjligt att samarbeta i frågor kring barnet.37 Samarbetssvårigheterna ska, 

för att anses tala mot gemensam vårdnad, vara så pass allvarliga att de överväger de posi-

tiva effekterna med gemensam vårdnad.38 I senare praxis slår HD fast att förekomsten av 

reella samarbetssvårigheter innebär att det inte är till barnets bästa att föräldrarna har 

gemensam vårdnad.39  

                                                
33 SOU 2005:43 s. 114. 
34 A.bet. s. 109. 
35 Prop. 1997/98:7 s. 50.  
36 Se b.la. SOU 1979:63 Om handläggningen i socialnämnd, m.m., s. 55 f. se även SOU 1997:116 s. 135 f., 
och SOU 2000:77 Omhändertaganden – samhällets ansvar för utsatta barn och unga, s. 53 f.  
37 Se NJA 2000 s. 345. 
38 SOU 2005:43 s. 111. 
39 Se NJA 2007 s. 382. 
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2.2.3 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad 

För att det ska fungera med gemensam vårdnad måste föräldrarna kunna samarbeta och 

ta ett gemensamt ansvar.40 När ett barn har två vårdnadshavare ska inte regeln i 6 kap. 13 

§ FB läsas på ett sätt som gör att båda vårdnadshavare tillsammans ska fatta alla beslut 

som rör barnet. I de situationer vårdnadshavarna inte sammanbor, ska den vårdnadsha-

vare som har barnet hos sig fatta de beslut som rör den dagliga omsorgen. Det har i för-

arbetena klargjorts att barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid 

är exempel på dagliga beslut.41 Resor faller vanligen in under fritid, så länge resan inte 

inverkar på den andre vårdnadshavarens umgänge.42 Fram till att ett barn har fyllt 18 år 

ska vårdnadshavaren se till att barnet får den vård som barnet är i behov av. Att boföräl-

dern fattar beslut som är hänförligt till den dagliga omsorgen har till stor del sin grund i 

rent praktiska avvägningar.43 Det vore opraktiskt om föräldrar som inte bor tillsammans 

konstant ska rådfråga varandra när det dyker upp en fråga som handlar om deras barn. 

Den vårdnadshavare som tar hand om barnet ska ta ställning i frågor om den dagliga om-

sorgen; den typen av frågor vill inte lagstiftaren reglera.44 

I förhållande till huvudregeln om gemensam beslutanderätt återfinns ett undantag i 6 

kap. 13 § st. 2 FB. Undantaget innebär att en vårdnadshavaren ensam bestämmer i de fall 

den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad 

att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte kan skjutas upp utan olägenhet. En 

av vårdnadshavarna får dock – oavsett om den andra vårdnadshavaren har förhinder – 

inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets 

bästa uppenbarligen kräver det. 

2.2.4 Beslut av ingripande betydelse för barnet 

Föräldrars gemensamma ansvar innebär att båda vårdnadshavarna ska ge sitt tillstånd till 

åtgärder som har ingripande betydelse för ett barns framtid. Vad som är att anse som 

beslut av ingripande betydelse för barnets framtid är till exempel beslut om skolgång och 

folkbokföring.45 Frågor om pass, barnomsorg och hälso- och sjukvård tillhör också de 

områden vari meningsskiljaktigheter vanligtvis kan uppstå mellan föräldrar. Alla dessa 

beslut, som kan anses vara av ingripande betydelse för barnet, kräver som huvudregel 

                                                
40 Se HD:s uttalande i NJA 2007 s. 382.  
41 Prop. 1975/76:170 s. 178.  
42 Wickström, JT 2002-03 s. 336, Saldeen, Barn och föräldrar, s. 77 och SOU 1995:79 s. 87 f.  
43 A.prop. s. 178. 
44 Ds 2011:5 s. 14. 
45 Walin & Vängby, Föräldrabalken. En kommentar. Del I, s. 6:55. 
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enighet mellan föräldrar men vissa frågor har undantag. Några av undantagen ska redovi-

sas nedan.  

 

2.3 Problem med gemensam bestämmanderätt  

Gemensam vårdnad för särlevande föräldrar fungerar i merparten av fallen bra, även om 

föräldrar har meningsskiljaktigheter i vissa frågor.46 För barnets bästa är det dock av stor 

vikt att vårdnadshavare löser sina meningsskiljaktigheter på ett sätt som inte går ut över 

eller skadar barnet.  

Gemensam vårdnad föranleder dels problem inom den gemensamma bestämmanderät-

ten där lösningar existerar i form av undantag från samtyckeskravet, dels problem som 

har praktiskt stora konsekvenser vilka saknar lösningar. Det finns några undantag från 

huvudregeln om att vårdnadshavarna ska vara eniga i alla beslut kring ett barn. Undanta-

gen är specifika och inriktade på att lösa ett litet antal situationer. Med nuvarande lag-

stiftning kan oeniga vårdnadshavare i vissa fall använda tingsrätt som ett tvistlösningsor-

gan i vissa frågor. Ett exempel på en fråga som generellt kräver att vårdnadshavare är 

överens, är hos vem av vårdnadshavarna barnet ska bo. Om vårdnadshavarna inte kan 

enas kan domstolen besluta i boendefrågan.47 Ytterligare ett exempel på situation då tvist 

kan lösas av tingsrätt är vid oenigheter rörande umgänge eller kostnader förenade med 

umgänget.48  

Nedan ska några av de viktiga beslutsfrågor som lagstiftaren inte reglerat presenteras 

närmare. En fråga som i praktiken föranleder problem är om en förälder har rätten att 

flytta och ta med sig barnet vid alla former av boende, vårdnad och umgängessituationer. 

Den här frågan saknar i stort sett en lösning. Det finns dock ett undantag från huvudre-

geln om att föräldrar ska vara eniga i boendefrågor, nämligen i 30 § st. 2 folkbokförings-

lagen.49 En annan fråga som det är angeläget att finna en lösning på är var ett barn ska gå 

i förskola och skola, vilket är ett val som ska fattas av båda föräldrarna tillsammans.50 I de 

fall föräldrarnas skolval rör en förskola som ligger långt bort från bostaden kan båda för-

äldrarnas samtycke krävas.51 Även i de fallen då förskolan har en särskild religiös eller 

                                                
46 Prop. 2011/12:53 s. 12.  
47 Jfr prop. 1975/76:170 s. 178. 
48 Se 6 kap. 14 a, 15 a och b §§ FB. 
49 Folkbokföringslagen (1991:481). 
50 Se JO:s beslut den 2 oktober 1998, dnr 2851–1997 och 2680–1997 och se ovan förda resonemang 2.2.3. 
51 Se JO:s beslut den 24 januari 2002, dnr 3285–2000. 
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pedagogisk inriktning har de ansetts falla utanför den dagliga omsorgen och krävt enighet 

mellan vårdnadshavarna.52 I JO:s beslut den 30 mars 2004 uttalades att lagstiftningen inte 

presenterade någon vägledning i frågan om förskola och enighet.53 Den sista frågan som 

även den orsakar problem i praktiken är när vårdnadshavare ska ansöka om nytt pass till 

ett barn. I 7 § stycke 2 passlagen stadgas att vid utfärdandet av pass, ska passmyndigheten 

pröva om det föreligger hinder mot ett utfärdande.54 Om ett barns vårdnadshavare inte 

samtyckt till utfärdandet ska ett pass inte utfärdas. Vad beträffar dessa frågor som rör 

vårdnaden om ett barn saknas det i princip rättsliga tvistelösningsinstrument.  

Alla barn har ett behov av kontakt med hälso- och sjukvården, även om det behovet va-

rierar från barn till barn. Som tidigare nämnts innefattar vårdnadsansvaret att se till att 

barn får omvårdnad.55 Begreppet omvårdnad rymmer bland annat en skyldighet för vård-

nadshavare att skydda sina barn mot sjukdom och skada. En del av vårdnadsansvaret be-

står av att ge barnet hälso- och sjukvård i de situationer ett barn har ett behov. HSL in-

nehåller inte någon reglering för vad som gäller när det kommer till samtycke för barns 

vård. Istället följer det av föräldrabalken att det är barnets vårdnadshavare som ska lämna 

sitt samtycke för barnet. När barnet har två vårdnadshavare krävs bådas samtycke för att 

barnets ska kunna undersökas eller behandlas. Det finns dock vissa typer av vård som 

kan sägas ingå i den dagliga omsorgen och därför endast kräver samtycke från den vård-

nadshavare som barnet befinner sig hos vid tillfället vård är påkallat. 

Ett exempel på vård som tillhör den dagliga omsorgen, är ett besök och undersökning 

för en barnsjukdom på en vårdcentral. Den vårdnadshavare som har barnet hos sig då 

barnet insjuknar kan ta barnet till en vårdcentral.56 Baserat på resonemanget om daglig 

omsorg behöver vårdpersonalen vanligtvis inte inhämta den andre vårdnadshavarens 

samtycke när ett barn kommer till en vårdcentral för att behandlas mot en barnsjukdom. 

Vårdpersonal utgår i dessa situationer från att den förälder som följer med barnet till 

vårdcentralen även informerar den andre föräldern.57 Samtliga beslut som faller utan för 

den dagliga omsorgen kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Det förekommer situat-

ioner vari barn inte får den hälso- och sjukvård och de sociala insatser som krävs på 

                                                
52 Se Ds 1999:57 s. 79. Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 
132. 
53 Se JO:s beslut den 30 mars 2004 (dnr 2293-2002). 
54 Passlagen (1978:302). 
55 Se ovan 2.2.1.  
56 Ds 2011:5 s. 16.  
57 A. st. 
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grund av att vårdnadshavarna inte tycker lika.58 Psykiatrisk och psykologisk utredning och 

behandling var en fråga som innan 6 kap. 13 a § FB trädde ikraft krävde båda föräldrar-

nas samtycke. 

 

2.4 Sammanfattande kommentarer  

Kaldal beskriver i sin avhandling att det under förra århundrandet förekom en ökad juri-

difiering av frågor som handlar om familj och barn.59 I takt med denna ökade juridifiering 

har lagstiftaren för avsikt att familjer ska ges möjligheter att lösa konflikter på ett sätt 

som inte involverar rättsväsendet.60 Allt fler frågor som rör förhållandet mellan barn och 

föräldrar regleras av lagstiftaren detta sker samtidigt som rättsväsendet inte ges möjlighet 

att lösa tvister mellan föräldrarna. Som ett led i lagstiftarens ambition att hålla tvister ut-

anför domstolen erbjuder socialnämnder till exempel samarbetssamtal som ett medlings-

verktyg. Samarbetssamtal erbjuds föräldrar innan huvudförhandling sätts ut i mål om 

vårdnad, boende och umgänge. Att lagstifta kring det rättsliga begreppet familj ställer 

stora krav på lagstiftaren. Lagstiftaren ska sträva efter att de beslut som tas för att skydda 

barn ska vara materiellt riktiga och samtidigt tillgodose barns skyddsbehov i många olika 

situationer. Som ovan redogjorts saknas det bra alternativ för att lösa oenigheter mellan 

föräldrar i flera vårdnadsrelaterade frågor.61 Möjligheten för en domstol att upplösa det 

gemensamma vårdnadsansvaret kan i många fall anses vara en mer ingripande åtgärd än 

vad tvisten påkallar.62 För att en domstol ska kunna tillerkänna en förälder ensam vård-

nad ställs höga krav på att den förälder som får ensam vårdnad ska verka för att ett um-

gänge mellan den andra föräldern och barnet kommer till stånd.63 Därtill ska föräldrarnas 

samarbetssvårigheter vara allvarliga. Det har dessutom uttalats att en upplösning av en 

gemensam vårdnad endast sker i verkliga undantagsfall.64 Det är min uppfattning att det i 

praktiken är vanligt att vårdnadshavare om de tar upp en tvist inför domstol, ofta har 

flertalet angelägenheter som rör barnet som de inte kan enas om.  

                                                
58 Prop. 2011/12:53 s. 1.  
59 Juridifiering är ett uttryck som jag lånar av Kaldal och dess innebörd är att ett rättsområde har tillkommit 
och reviderats se s. 24.  
60 Kaldal, s. 24 f.  
61 Se ovan 2.3. 
62 Schiratzki, 2013, s. 98. 
63 Se b.la. SOU 1979:63 Om handläggningen i socialnämnd, m.m., s. 55 f. se även SOU 1997:116 s. 135 f., 
och SOU 2000:77 Omhändertaganden – samhällets ansvar för utsatta barn och unga, s. 53 f. 
64 Singer, 2010, s. 444. 
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I Vårdnadstvistutredningens bestänkande från år 1995 ingick en promemoria skriven av 

överläkaren Torgny Gustavsson som var psykiater på barn- och ungdomspsykiatriska 

kliniken i Växjö.65 I Gustavssons promemoria om olika grundperspektiv vid vårdnads- 

och umgängeskonflikter tas bland annat upp vikten av vårdnadshavares förmåga att sam-

arbeta. Han förklarar att: 

”Föräldrars samverkan är en viktig hälsofaktor för barn. Det visar inte bara barnet att för-
äldrarna värnar och intresserar sig för barnet, att de bägge fortsätter att ta ansvar och visa 
omsorg. ”66 

Gustavsson förklarar vidare hur ett samarbete ska se ut mellan föräldrarna för att barnet 

ska uppfatta att föräldrarna respekterar varandra. För att upprätthålla ett gott samarbete 

krävs en ömsesidig respekt och tilltro mellan vårdnadshavarna. Föräldrar ska för att ha 

ett fungerande samarbete se och erkänna den andres värde, att deras barn är i behov av 

bägge föräldrarna och att den andre kan bidra. Gustavsson fortsätter att redogöra för vad 

som krävs av föräldrar och att det framstår som naturligt att det kan vara svårt: 

”(…) att respektera varandras gränser, kompetens och integritet är i föräldrasamverkan lika 
viktigt som i varje annat samarbete, men givetvis många gånger extra svårt, när konflikter, 
slitningar, besvikelse och förödd kärlek färgar så många aspekter av relationen.”67 

Det är viktigt att understryka, som också Gustavsson säger i ovan citerade stycke, att det 

inte sällan är en infekterad konflikt mellan föräldrar som föranleder oenighet i vissa frå-

gor om barnet. Det är å ena sidan inte en lätt uppgift som lagstiftaren har framför sig att 

på rättslig väg få vårdnadshavarna att komma överens och samtidigt sätta barnets intres-

sen i främsta rummet, å andra sidan förväntas föräldrar kunna sätta sina olikheter åt sidan 

för att främst prioritera barnet. Det är lätt att instämma i Gustavssons uppfattning att det 

ofta är barnet som kommer i kläm i den här typen av situationer och att vårdnadshavarna 

använder barnet i en kamp mot varandra.68 För att på ett målande sätt beskriva i vilken 

situation ett barn i ett vårdnadsmål befinner sig, kan sägas att barnet används som en 

spelpjäs i ett maktspel mellan föräldrarna vari tingsrätten kan liknas vid en spelplan. Om 

den här typen av situation blir varaktig eller drar ut på tiden kan barnet ta skada.69 I situ-

ationer då vårdnadshavare inte förmår att begrava stridsyxan för en stund och enas i ett 

för barnet viktigt beslut ska staten kliva in och hjälpa vårdnadshavare ta ansvar för bar-

net.  

                                                
65 SOU 1995:79 bilaga 15. 
66 A.st. 
67 A.st. 
68 A.st. 
69 Socialstyrelsen, Vårdnad, boende och umgänge, s. 28. 
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Syftet med att ovan beskriva de olika frågor vari vårdnadshavarna kan vara oeniga har 

varit att förmedla en bild av och skapa en förståelse för skälet till att vårdnadshavare inte 

alltid kan enas i frågor om barn, samt att frågorna kan vara komplexa. De ovan angivna 

vårdnadsrelaterade frågorna är alla angeläget att finna lösningar på. Införandet av 6 kap. 

13 a § FB väcker bland annat frågan varför lagstiftaren valde att reglera just frågan om 

psykiatrisk och psykologisk utredning eller behandling när det fanns andra vårdnadsrela-

terade frågor som även de föranledde stora praktiska problem? I betänkandet från år 

2005 konstaterades att det var nödvändigt att åstadkomma en lösning för situationerna 

som rör barns rätt till hälso- och sjukvård.70 Motiveringen som framhölls i propositionen 

var att det inte handlade om ett stort antal fall men att de barn som var i behov hade ett 

uppenbart behov. Det ansågs mest tydligt då barn inte får psykiatrisk behandling efter att 

ha utsatts för eller bevittnat våld i hemmet.71 Innan jag närmar mig utredningen av hur 

regeln i 6 kap. 13 a § FB fungerar vill jag först belysa den för framställningen viktiga 

principen om barnets bästa, sett ur både ett internationellt och nationellt perspektiv.72 

                                                
70 SOU 2005:43 s. 88 f. och 183 f.  
71 Prop. 2011/12:53 s. 15. 
72 SOU 1995:79 bilaga 15. 
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3 Principen om barnets bästa i svensk och internationell rätt 

3.1 Inledning  

Att föra en fortsatt diskussion om gemensam bestämmanderätt för vårdnadshavare låter 

sig inte göras utan att först beröra och redogöra för principen om barnets bästa. Trots att 

barn i en allt större utsträckning betraktas som självbestämmande med egna rättigheter, 

kvarstår det faktum att barn är beroende av att någon annan sörjer för deras behov och 

tillvaratar deras rättigheter. Som nämndes ovan är det 6 kap. 1 och 2 §§ FB som utgör 

den rättsliga utgångspunkten för vårdnadshavarnas omsorgsplikt.73 Det här avsnittets hu-

vudsakliga frågeställning är vilken den rättsliga grunden är för det barnskyddsansvar som 

staten har. Inom den juridiska debatten påtalas ofta att barns bästa ska vara vägledande i 

alla åtgärder som rör barn, men vad betyder det egentligen? 

 

3.2 Barns rätt enligt internationella regelverk 

3.2.1 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barns rättigheter från år 1989 (barnkonventionen) är inte inkorpo-

rerad i svensk lag med anledning av att regeringen, vid ratificeringen år 1990, ansåg att 

svensk rätt lever upp till barnkonventionen.74 Ett annat skäl till att barnkonventionen inte 

har inkorporerats är att konventionen innehåller många vaga formuleringar och till viss 

del består av målsättningsstadganden. Ytterligare ett skäl är att internationella konvent-

ioner inte brukar inkorporeras i svensk rätt. Lagstiftaren och de myndigheter som tilläm-

par lagen ska använda konventionen som ett verktyg för att ständigt förbättra barnets 

ställning på samtliga områden.75 Alla de länder som ska tillämpa principen om barnets 

bästa kan använda sig utav barnkonventionen på grund av dess vaghet. Konventionen 

används i många länder med olika kulturer och samhällskonstruktioner vilket motiverar 

en viss vaghet och öppenhet i formuleringarna.  

Att Sverige anslutit sig till barnkonventionen innebär ett åtagande av en folkrättslig för-

pliktelse. Enligt artikel 4 ska Sverige som konventionsstat vidta alla lämpliga lagstiftning-, 

administrativa och andra åtgärder för att genomföra alla de rättigheter som konventionen 
                                                
73 Se ovan 2.2.1. 
74 Prop. 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barns rättigheter, s. 28. Se även SOU 
1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. 
75 SOU 1997:116 s. 75 ff.  
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garanterar barn. Barnkonventionen kan sägas ha fyra grundpelare. I konventionens tredje 

artikel återfinns principen om att barnets bästa ska sättas i främsta rummet, principen är 

en av grundpelarna. Resterande tre grundpelare återfinns i artiklarna 2, 6 och 12. Artik-

larna 2 och 6 stadgar att alla barn ska ha rätt till samtliga rättigheter, alla barn har rätt till 

liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling. Konventionen kan sägas innebära ett för 

hela världen enat barnperspektiv och det är upp till varje konventionsstat att fylla ut de 

grundläggande rättigheterna som anläggs i konventionen.76 Principen om barnets bästa 

och de tre andra grundpelarna ska genomsyra alla beslut och åtgärder som rör barn vilket 

innebär att principen ska återspeglas i tillämpningen av alla konventionens artiklar.77 

Även om barnets bästa alltid ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn är principen 

emellertid inte avgörande. Barnets bästa ska till exempel vägas mot andra intressen. Om 

en intressekonflikt uppstår mellan ett barns och föräldrars intressen ska barnets intressen 

principiellt sägas väga tyngre än föräldrarnas.78 De enda intressena som kan sägas väga 

tyngre än barnets bästa är i vissa fall rättvisa och samhällsintressen i stort.79  

Det finns ytterligare artiklar som är av vikt för den fortsatta framställningen och en av 

dessa är den fjärde grundpelaren i artikel 12 som föreskriver att barnet har rätt att 

komma till tals och få sina åsikter hörda. Barnkonventionen har varit en starkt bidra-

gande faktor till att det växt fram ett sätt att se på barn som kompetenta aktörer och där-

igenom ta hänsyn till barns vilja och lägga stor vikt vid deras åsikter.80 Barnkonvention-

ens artikel 12 belyser betydelsen av barnets vilja och åsikter i förhållande till barnets ålder 

och mognad. Artikeln ger barn och ungdomar rätt att aktivt påverka sina liv, och är inte 

enbart en rätt som är beroende av vuxna eller enbart förmedlar ett synsätt av att ett barn 

är sårbart.81  

Yngre barn är i mångt och mycket beroende av att det finns vuxna som tar hand och 

värnar om barnets rättigheter, de vuxna är vanligtvis barnets föräldrar. Av barnkonvent-

ionens artikel 3 går det att utläsa att konventionsstater ska tillförsäkra barn sådant skydd 

samt sådan omvårdnad som är nödvändig för barnets välfärd med hänsyn till de rättig-

heter som tillkommer föräldrarna. Principen om barnets bästa förenar synen på ett barn, 

                                                
76 SOU 1997:116 s. 137. 
77 Singer, 2012, s. 39.  
78 Se b.la. Prop. 2005/06:99 s. 96 och Matsson, Begreppet barnets bästa – till vilken nytta? i Westerhäll, s. 
90, samt SOU 2000:77 s. 66.  
79 SOU 1997:116 s. 128.  
80 A.bet. s. 137. 
81 UN Committee on Rights of the Child, General Comment nr 12 (2009), p. 18. 
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som sårbart och i behov av stöd samt skydd, med kravet på att se tillvaron utifrån bar-

nets perspektiv.82  

3.2.2 Konventionsartiklar som har betydelse för barns hälso- och sjukvård 

För denna framställning är artikel 24 särskilt viktig; artikeln berör barnets rätt till hälso- 

och sjukvård. En annan riktlinje som är av betydelse i sammanhanget är att föräldrar i 

enlighet med artikel 18 har det primära ansvaret för barnet men att staten har ett ansvar 

att kliva in i de situationerna föräldrar inte lever upp till sina skyldigheter gentemot bar-

net. Enligt konventionens artikel 18 innebär vårdnadsansvar när det kommer till barnets 

utveckling och uppfostran att det är föräldrars uppgift att sätta barnets bästa i det främsta 

rummet. Sverige ska som konventionsstat se till att båda vårdnadshavarna gemensamt tar 

ansvar.83 Artikel 24 ställer ett krav på konventionsstaten att garantera att barn har en rätt 

att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och har rätt till sjukvård och rehabilitering. Inom sjuk-

vården är även barnets rätt till skydd för privatliv och personlig integritet som återfinns i 

artikel 16 av vikt, speciellt eftersom vården ska utövas med respekt för barnets personliga 

integritet.  

Vad som kan sägas vara barnets bästa varierar från barn till barn och från situation till 

situation. Det finns ingen mall för hur barnets bästa alltid ska tolkas istället ska en be-

dömning av principen ske utifrån varje enskilt fall.84 Inom respektive konventionsstat har 

tolkning av begreppet utvecklats genom lagstiftning och praxis.  

 

3.3 Tolkning av begreppet barnets bästa i nationell lagstiftning 

3.3.1  Svensk rätt 

Målsättningen att ta hänsyn till barn har förekommit i svensk lagstiftning sedan början av 

1910-talet, redan år 1927 kom ett av de första rättsfallen från HD som belyste barnets 

bästa.85 Det dröjde dock fram till 1960/70-talen innan både den internationella och den 

svenska familjerättsliga debatten fokuserade på barn.86 I takt med att samhället syn på 

barn förändrades, ändrades även lagstiftningen kring barn.87 I målsättningsstadgandet 

                                                
82 Singer, 2010, s. 38.  
83 A.a. s. 128. 
84 SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag och SOU 1997:116 s. 131.  
85 Se NJA 1927 s. 230. 
86 Se b.la. Singer, 2010, s. 48, Schiratzki, Vårdnad och vårdnadsansvar, 1997, s. 50 samt Schiratzki, 2013, s 
34. 
87 Singer, 2012, s. 26. 
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som återfinns i 1 kap. 2 § RF föreskrivs numera att det allmänna ska verka för att barns 

rätt tillvaratas. 

I Barnkommitténs betänkande från år 1997 förklaras målsättningen inbegripa att ett be-

slut som fattas rörande ett barn ska tillgodose barnets olika behov och intressen på bästa 

sätt.88 Vid användandet av principen om barnets bästa ska barnets fulla människovärde 

och integritet respekteras.89 Eftersom principen är tillämplig vid en mängd rättsliga ställ-

ningstaganden och måste anpassas till varje enskilt fall ges inte principen något närmare 

innehåll i det här avseendet, nedan följer en redogörelse för hur principen ska tolkas i 

den för uppsatsen aktuella svenska lagstiftningen.  

Ett barns rätt till omvårdnad finns lagstadgat i 6 kap. 1 § FB, regeln placerar omvård-

nadsansvaret på ett barns föräldrar. Enligt stadgandet i 5 kap. 1 § socialtjänstlagen bär 

socialnämnden statens ansvar för att se till att barn växer upp under trygga och goda för-

hållanden.90 Ett barn har rätt att få både sina materiella behov och sina psykiska behov 

tillfredsställda. Under begreppet materiellt behov står tillfredställande försörjning och i 

formuleringen psykiskt behov inryms bland annat ett barns trygghet.91 Barnkonvention-

ens artikel 18 föreskriver att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vad gäller uppfost-

ran och utveckling. Artikeln saknar en direkt motsvarighet i svensk rätt. Den liknelsen 

som går att göra mellan artikel 18 och svensk rätt återfinns i 6 kap. 2 § FB. Lagregeln be-

lyser att barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge, men 

det finns en stor skillnad mellan bestämmelserna. Skillnaden är att artikel 18 riktar sig till 

vårdnadshavare och 6 kap. 2 § FB istället riktar sig till domstolar och andra myndigheter i 

deras yrkesutövning. Vid en tolkning av den svenska regeln ska det vägas in att myndig-

heter och domstolar inte kopplas in förrän vårdnadshavare är oense och inte kan komma 

överens på egen hand. Med andra ord aktualiseras den svenska regleringen först vid det 

tillfället vårdnadshavare är oense och statens sekundära omsorgsansvar träder in.  

I det följande redogörs för två exempel på hur principen om barns bästa regleras i svensk 

rätt i 6 kap. 2 a och 13 a §§ FB. Som tidigare påpekats ryms mycket inom den allmänna 

rättsliga målsättningen ”barnets bästa”, mer specifikt för viss svensk lagstiftning och sär-

skilt för föräldrabalken är att barnperspektivet tillåts ta ett stort utrymme.92 Lagstiftaren 

                                                
88 SOU 1997:116 s. 125 ff.  
89 Se bl.a. SOU 1997:116 s. 125 f. och prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s. 39.  
90 Socialtjänstlagen (2001:453). Förkortas nedan SoL. 
91 Prop. 1981/82:168 Om vårdnad och umgänge m.m. s. 59 f.  
92 Se ovan 3.2.2. 
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har, trots att barnkonventionen inte ställer upp ett krav på att barns bästa inte ska vara 

utslagsgivande, valt formuleringen barnets bästa ska vara avgörande.93 Denna formulering 

återfinns i både 6 kap. 2 a § FB men även i 1 § st. 5 lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga.94 Det faktum att lagstiftaren valt att barnets bästa ska vara avgörande innebär 

att Sverige har valt att uppställa ett strängare krav än konventionens minimikrav. I an-

slutning till den senaste undersökningen som gjordes för att fastställa hur Sverige som 

konventionsstat lever upp till barnkonventionen sades det att svensk lag på flera områ-

den går längre än konventionens minimikrav.95 

3.3.2 Välfärdsrättigheter 

Barn har enligt svensk lag och barnkonventionen rätt att vara både delaktiga i alla proces-

ser som rör ett barn samt har rätt att få vård. I barnkonventionens artikel 6 föreskrivs att 

alla barn har rätt till liv och att det är upp till konventionsstaterna att säkerställa barns 

utveckling och överlevnad. Som ovan visats går det vid en tolkning av artikel 6 tillsam-

mans med artikel 24 att utläsa att konventionsstaterna ska erkänna barns rätt till bästa 

möjliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering.96 Konventionsstaterna ska sträva 

efter att varje barn ska få tillgång till hälso- och sjukvård. Schiratzki uttrycker det som att 

alla barn i förhållande till staten har rätt till sjukvård och att det är en form av välfärdsrät-

tighet.97 Barnkonventionens artikel 12 ger alla barn rätt att uttrycka sina åsikter och enlig-

het 6 kap. 11 § st. 2 FB, ska vårdnadshavare ta större hänsyn till ett barns åsikter desto 

äldre barnet blir men även i takt med barnets mognad. Inom hälso- och sjukvården ska 

vårdgivaren ta samma hänsyn till barnets ålder och mognad som vårdnadshavare. 

Ett beslut fattat i enlighet med barnets bästa får inte resultera i att både ett barns och 

dess vårdnadshavares ståndpunkt till en vårdinsats åsidosätts. I en bedömning av vad 

barnets bästa är i det enskilda fallet ska stor vikt läggs vid såväl barnets som vårdnadsha-

vares rätt till inflytande.98  

I förarbetena till bestämmelsen 6 kap. 13 a § FB ställer lagstiftaren upp höga krav på hur 

socialnämndens bedömning av vad som är barnets bästa ska utföras.99 Till exempel ska 

nämnden inledningsvis försöka ena föräldrarna för att båda ska samtycka. Socialnämnden 

                                                
93 Prop. 2005/06:99 s. 85.  
94 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Förkortas nedan LVU. 
95 Ds 2011:37 s. 19 f.  
96 Se ovan 3.2.3.1. 
97 Schiratzki, 2013, s. 60.  
98 SOU 2013:2 s. 185.  
99 Prop. 2011/12:53 s. 17. 
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ska vidare ta hänsyn till hur barnets relation till föräldern som motsätter sig kan komma 

att påverkas, samt hur påtagligt och tydligt barnets behov av att få ta del av vårdåtgärden 

utan att barnets psykiska hälsotillstånd förvärras.100 Lagstiftaren underlättar socialnämn-

ders arbete genom att tydliggöra vad som ryms inom principen barnets bästa i dessa situ-

ationer. Att lagstiftaren markerat vad bedömningen av barnets bästa ska innebära i dessa 

fall är dessutom positivt ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom det öppnar upp för en 

mer enhetlig rättstillämpning från socialnämndens sida. 

 

3.4 Sammanfattande kommentarer 

Reglerna för barns rättigheter och föräldrars rätt- och skyldigheter bygger på ett anta-

gande om att föräldrar sätter barns intressen i främsta rummet. Ett sådant antagande 

stämmer i många fall men det innebär inte att alla vårdnadshavare är de mest lämpade att 

fatta beslut om barns angelägenheter och även tillgodose barnets behov och intressen. I 

de fall domstol bedömer en vårdnadshavares lämplighet, ingår det i lämplighetsbedöm-

ningen att avgöra om vårdnadshavaren uppfyller sitt omvårdnads- och bestämmanderätt-

sansvar.  

En fråga är huruvida vårdnadshavarnas ansvar uttryckligt framgår som rättslig utgångs-

punkt i svensk rätt på samma sätt som i barnkonventionens artikel 18. Singer har uttryckt 

att ansvaret som det beskrivs i lagen snarare har ett pedagogiskt syfte och jag delar hen-

nes uppfattning. Reglerna i föräldrabalken tjänar som en uppmaning för vårdnadshavare 

att tillgodose barnets behov efter bästa förmåga.101 Genom att argumentera på det här 

sättet är en rimlig slutsats att det i svensk rätt saknas ett uttryckligt omvårdnadsansvar i 

enlighet med barnets bästa. Frågan som kan ställas är om det finns ett behov av en regle-

ring som påminner mer om artikel 18 barnkonventionen och riktar sig till vårdnadsha-

vare? Enligt min mening torde det inte finnas något stort behov av en sådan reglering 

eftersom god omsorg inte är en rättighet som ett barn rättsligt sett kan utkräva. Ett barn 

kan varken stämma in en eller båda sina vårdnadshavare till domstol för att de inte full-

gjort sina skyldigheter gentemot barnet. Mot bakgrund av att barnets rättigheter inte är 

utkrävbara menar jag att dagens reglering fyller sitt syfte – att vara pedagogisk. Huruvida 

reglerna de facto tjänar sitt pedagogiska syfte är en särskild fråga som inte närmare 

kommer att beröras inom denna uppsats.  

                                                
100 Prop. 2011/12:53 s. 27. 
101 Singer, 2010, s. 437.  
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Oavsett ålder har alla individer mänskliga rättigheter. Vilket innebär att samtliga internat-

ionella människorättsinstrument kan med andra ord tillämpas såväl på vuxna som på 

barn. Att vårdnadshavare har långtgående rättigheter beror delvis på den starka presumt-

ionen att barnets föräldrar vet bäst vad ett barn behöver och att de kan tillgodose dessa 

behov på bästa sätt. Presumtionen är grunden till att vårdnadshavare ska vara med och 

fatta de beslut som rör barns hälso- och sjukvård. Det är dock så att barn har aningen 

mer att säga till om när det kommer till frågor som rör barnet som patient. En av uppsat-

sens utgångspunkter, som kommer att behandlas nedan, är hur reglerna ser ut för barn 

som patienter och deras rätt till vård och stöd.102 

                                                
102 Se under 4.2.2. 
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4 Hälso- och sjukvård 

4.1 Introduktion 

Med hälso- och sjukvård menas enligt 1 § HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador. Vad uttrycket patient avser har inte angetts i 

lag men får anses vara den som erhåller hälso- och sjukvård. För att närma oss frågan om 

hur undantagsregleringen ser ut i de fall barn är i behov av viss hälso- och sjukvård följer 

en redogörelse för synen på barn som patienter och deras egen beslutskompetens. Be-

greppet beslutskompetens betyder att en patient är kapabel att fatta beslut som rör den 

egna vården och behandlingar. Patienten ska dock dels kunna tillgodogöra sig informat-

ion, dels kunna överblicka vilka konsekvenser ett beslut kan få, dessutom ska patienten 

ha förmågan att förmedla sin inställning.103 En av utgångspunkterna för vård är att vård 

ges med patientens samtycke och sker med frivillighet som basis.104 

 

4.2 Patienter 

4.2.1 Patientens självbestämmande och integritet 

I målsättningsstadgandet 2 § HSL föreskrivs för hälso- och sjukvården att hela befolk-

ningen ska ha en god hälsa och få vård på lika villkor. Hälso- och sjukvårdslagen inbegri-

per flera möjligheter för en patient att utöva inflytande över vården. Vården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och ska så långt som möjligt utformas och ge-

nomföras i samråd med patienten. Utgångspunkten för vård är att patienten samtycker.105 

De principer som är ledande inom hälso- och sjukvårdsområdet är patientens autonomi, 

integritet, människovärde och mänskliga rättigheter.106 När patienten mottar vård ska 

denne även få upplysningar om sitt hälsotillstånd och vilka behandlingsmetoder som 

finns att tillstå.107 Singer påpekar att det är viktigt att barn behandlas med samma respekt 

och på samma villkor som vuxna.108 Enligt målsättningsstadgandet 2 a § HSL innefattar 

formuleringen god vård bland annat att vården ska bygga på respekt för patientens självbe-

                                                
103 Rynning, Barns rätt i vården – Juridiska aspekter, 2010, s. 125-126.  
104 Singer, 2012, s. 335.  
105 Se ovan 4.1. 
106 Sverne Arvill, Johnsson, s. 19.  
107 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling – en rättsvetenskaplig studie, 1994, s. 116.  
108 Singer, 2012, s. 337.  
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stämmande och integritet. Inom hälso- och sjukvården värderas patientens självbestäm-

mande högt vilket även gäller för barn som patienter. 

4.2.2 Barnet som patient 

Det saknas för närvarande barnspecifik lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen.109 Som 

bland andra Socialstyrelsen konstaterat är barns rättsliga ställning inom hälso- och sjuk-

vården inte entydig.110 Det finns inga regler om vilket inflytande barn ska ha över frågor 

om vård och behandling. Ledning kan istället hämtas från föräldrabalkens sjätte kapitel, 

främst 11 §. Bestämmelsen ger i vissa situationer vårdnadshavare en vetorätt som kan 

användas för att förhindra att barnet ges vård. Men regeln ger samtidigt barnet självbe-

stämmanderätt som utvidgas i samma takt som att barnet blir äldre och moget nog att 

förstå vad det är barnet tar ställning till.111 Inom rättsområdet hälso- och sjukvård för 

barn blir det tydligt hur vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § FB har ett ansvar för barnets 

personliga angelägenheter och hur, tidigare nämnda, 6 kap. 11 § FB ger vårdnadshavare 

både rätt och skyldighet att fatta beslut om barnets personliga angelägenheter. 

 

4.3. Patientmaktsutredningen 

4.3.1 Aktuellt lagförslag 

Under år 2013 har dels i delbetänkandet Patientlag, dels i betänkandet Ansvarsfull hälso- och 

sjukvård presenterats. Betänkandena innehåller nya lagförslag vilka båda berör ämnet barn 

som patient och som därmed är av intresse för följande framställning.112 Patientmaktsut-

redningens arbete omfattar en kartläggning av barns ställning som patient i hälso- och 

sjukvården.113 I det av patientmaktsutredningen presenterade förslaget till patientlag före-

slås ett inledande kapitel som särskilt uppmärksammar barn.114 I förslaget till lag om or-

ganisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet i 1 kap. 12 § anges att: 

”Barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn.”115 

Utredningen har vidare valt att betona vikten av barnets inställning och åsikt, men även 

barnets rätt till information om vård och behandling. Utredningen har valt att betona vik-

                                                
109 SOU 2013:2 Patientlag, s. 184.  
110 Socialstyrelsen, Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård, s. 1.  
111 Singer, 2012, s. 338.  
112 SOU 2013:2 samt SOU 2013:44 SOU 2013: 44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård. 
113 SOU 2013:44 s. 87. 
114 A.bet. s. 18.  
115 A.st.  
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ten av barnets inställning och åsikt, men även barnets rätt till information om vård och 

behandling. Vad gäller informationen som ett barn har rätt till tydliggörs att barn och 

vuxna ska kunna ges samma information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingar 

men att den ska anpassas efter barnets ålder och mognad. Ett av syftena till den före-

slagna lagändringen är att underlätta för vårdutövarna genom att förtydliga att det vid 

svåra ställningstaganden ska ges utrymme att fatta professionella beslut i varje enskilt 

fall.116  

 

4.4 Sammanfattande kommentarer  

Inom sjukvården används mognadsbedömningen som ett verktyg för att avgöra huruvida 

ett barn är kapabel att fatta egna beslut. Att vårdpersonal gör mognadsbedömningar lig-

ger väl i linje med barnkonventionens artikel 5 enligt vilken barnet åtnjuter rätten att i 

takt med stigande ålder och mognad få ta egna beslut. Det är viktigt att ha i åtanke att 

sjukvårdens utgångspunkt i mötet med barn som patienter, är att vården är familjecentre-

rad. Skälet är att det ligger i barnets bästa att familj i allmänhet och föräldrar i synnerhet 

ska vara tillsammans med barnet i vårdsituationer.117 

Barn har egna möjligheter att motsätta sig vård och behandling möjligheterna begränsas 

av föräldrars bestämmanderätt. Trots att det är fullt tänkbart att tillämpa 2 kap. 6 § RF 

som utgångspunkt, vilken stadgar att barn precis som alla människor ska vara skyddade 

från påtvingade kroppsliga ingrepp, väger föräldrars bestämmanderätt tyngre, när det gäl-

ler barns utövande av sina grundlagsstadgade rättigheter. Ett barns egna möjligheter att 

motsätta sig vård har prövats av Europadomstolen i Nilsen mot Danmark från år 1988.118 

Domstolen fastställde i fallet att en tolvårig pojke inte hade möjlighet att motsätta sig me-
dicinsk vård eftersom barnets vårdnadshavare samtyckte till vården. Pojkens hade varit ut-
satt för frihetsberövande i strid mot artikel 5.1 EKMR då pojkens pappa, som inte hade 
gemensam vårdnad, hade fört bort pojken så att pojken inte kunnat träffa eller ha kontakt 
med sin mamma som hade ensam vårdnad. När pojken en tid senare återförenades med 
sin mamma bedömdes pojken ha ett behov av professionell psykiatrisk vård efter att ha 
levt ”under jorden” en längre tid. På begäran av mamman, tillika vårdnadshavare, fick poj-
ken psykiatrisk vård i strid med pojkens egen inställning.119 

                                                
116 SOU 2013:2 s. 184 f. 
117 Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barns och Ungas rätt i vården, s. 28.  
118 Se Nilsen mot Danmark, 28/11/1988. 
119 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna från år 
1948 (EKMR) skrev Sveriges regering under år 1952 och antog som lag år 1995. 
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Europadomstolen prövade frågan när det rörde en 12-åring som vägrade ta emot vård 

och tvingades till vård. Min uppfattning är dock att en motsatt slutsats av rättsfallet torde 

vara mer rimlig då en vårdnadshavares samtycke inte ska tillåtas väga tyngre än barnets 

självbestämmanderätt. Den svenska lagstiftaren tog i propositionen ”Barns rätt att få 

vård” ställning till frågan om åldersgräns och sade att inte är möjligt att ange någon exakt 

åldersgräns när ett barn kan samtycka respektive motsätta sig olika behandlingar. Vård-

personal ska bedöma mognadsgraden hos varje enskilt barn.120 Patientmaktsutredningen 

instämmer i att det vid medicinska beslut är mer lämpligt att använda individuella mog-

nadsbedömningar i varje enskilt fall.121 Jag delar utredningens åsikt, speciellt med tanke 

på att det kan råda stora skillnader i mognadsgrad mellan barn inom ett brett åldersspekt-

rum. Argumentet talar för att en mognadsbedömning i det enskilda fallet stämmer väl 

överens med såväl barnkonventionens som föräldrabalkens lydelse av barnets bästa ge-

nom att se till varje enskilt barns situation. Nuvarande lagstiftning stadgar att vårdgivare 

ska ta hänsyn till arten och angelägenhetsgraden vid olika vårdåtgärder. Det är min upp-

fattning att mognadsbedömningar blir mer rättvisande och rättssäkra än åldersgränser. 

Det är även min uppfattning att det är positivt eftersom det till viss del begränsar vård-

nadshavares bestämmanderätt för att upprätthålla principen om barnets bästa. Just vid-

den av vårdnadshavares bestämmanderätt har kritiserats i doktrin.122 I doktrin har bland 

andra Singer och Leviner hänvisat till att vårdnadshavares rätt sträcker sig längre än vad 

som i strikt mening kan motiveras med hänvisning till barnets behov av omvårdnad, god 

fostran och trygghet. I överensstämmelse med föräldrabalken och barnkonventionen ska 

ett barns själv- och medbestämmanderätt succesivt öka i takt med barnets ålder och 

mognad. Min ståndpunkt är att hälso- och sjukvården tar hänsyn till ett barns ålder och 

mognad på ett bra sätt, genom att ge barn ett stort mått självbestämmande och därmed 

till viss del begränsa vårdnadshavares bestämmanderätt. Barn som nått en tillräcklig 

mognad har inom hälso- och sjukvården möjlighet att bestämma själv vilket innebär en 

inskränkning i föräldrars bestämmanderätt som inte återfinns i andra barnrättsliga regle-

ringar.  

Innan jag går vidare med del II av uppsatsen vill jag betona att det lagförslag som pati-

entmaktsutredningen presenterade sett ur ett barnperspektiv är ett välkommet inslag. Det 

är min uppfattning att det aldrig kan vara till nackdel för barn att deras rättigheter synlig-

                                                
120 Prop. 2011/12:53 s. 9. 
121 A.bet. s. 191. 
122 Se b.la. Singer, 2010, s. 439 och Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 125.  
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görs och markeras i lagstiftning, speciellt inom rättsområdet hälso- och sjukvård när barn 

som patienter i nuläget är för osynliga. När barns rättigheter inte finns tydligt reglerade 

uppstår en risk att hänsyn inte tas till deras behov av skydd och stöd därmed kränks de-

ras integritet.123 Lagförslaget innebär att vårdgivare har tydliga riktlinjer för hur de ska 

behandla barn som patienter. Det blir dessutom svårare för vårdgivare att ”gå över hu-

vudet” på barn när lagstiftningen markerar vilken syn hälso- och sjukvården ska ha på 

barn. I den årsrapport som Barnombudsmannen publicerade år 2006 var det bara hälften 

av de tillfrågade barnen som ansåg att personal på vårdcentral lyssnat på dem och endast 

en tredje del ansåg att de fått vara delaktiga.124 Statistiken illustrerar att det finns ett be-

hov att synliggöra barn som patienter inom vården. 

De barn som faller in under regleringen i 6 kap. 13 a § FB är barn som inte får bestämma 

själva. I nästa avsnitt har jag för avsikt att beskriva hur situationen ser ut för barn som 

har behov av nödvändig psykiatrisk eller psykologisk utredningen eller behandling och är 

underordnade föräldrarnas beslutanderätt. 

                                                
123 Stiftelsen Allmänna Barnhuset, s. 14 f.  
124 Barnombudsmannen, Röster som räknas – barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande, 2006, s. 
30.  
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DEL II 

5 När barnets behov av psykiatrisk och psykologisk vård inte 
tillgodoses  

5.1 Bakgrund 

Kravet på gemensam beslutanderätt i vårdnadsfrågor har som redogjorts för ovan aktua-

liserat en rad problem. I en tid då barnperspektivet tillåts ta större och större utrymme i 

både en lagstiftningskontext och en social kontext finns det situationer där barn far illa, 

som behöver lyftas fram och uppmärksammas. De regelverk som finns på barnrätten och 

socialrättens område har barns och föräldrars naturliga intressegemenskap som utgångs-

punkt. Som ett led i det arbete som lagstiftaren i nästan 10 års tid bedrivit för att utvidga 

användningen av gemensam vårdnad trädde den 1 maj år 2012 bestämmelsen, 6 kap. 13 a 

§ FB, i kraft. Grunden för införandet är att ge vårdnadshavare ett verktyg att lösa me-

ningsskiljaktigheter utan att involvera domstolen och initiera en rättsprocess. Lagstiftaren 

eftersträvar ett regelsystem som ska fungera rent praktiskt i vardagslivet för föräldrar 

med gemensam vårdnad. Samtidigt finns en målsättning att inte göra för stora avsteg från 

huvudregeln i 6 kap. 13 § FB, att föräldrar ska ha gemensam beslutanderätt i frågor som 

rör barnet. Ytterligare en utgångspunkt för lagstiftaren var att konflikten som kan uppstå 

mellan föräldrar i vårdnadsfrågor inte ska påverka barns livssituation i negativ riktning.125  

Barn och ungas psykiska ohälsa har stadigt ökat de senaste åren. Statistiska Centralbyrån 

och Folkhälsoinstitutet gjorde år 2009 en nationell kartläggning av barn och ungas psy-

kiska ohälsa. Det är visserligen svårt att mäta psykisk ohälsa, men i undersökningen re-

dovisades att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem.126 Kravet på två vårdnadshavares 

samtycke kan leda till att barn inte får den hälso- och sjukvård som de är i behov av.127 

Det är därför angeläget att undersöka hur 6 kap. 13 a § FB fungerar och vad som kan 

göras för att ett barn ska få behövlig vård. 

 

                                                
125 SOU 2007:52 s. 59. 
126  Informationen har hämtats 2013-12-30 från Folkhälsoinstitutets hemsida, www.fhi.se. Se vidare 
http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Kartlaggning-psykisk-halsa/. 
127 Prop. 2011/12:53 s. 13. 
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5.2 Bestämmelsen i 6 kap. 13 a § FB 

5.2.1 För barn med behov av psykiatrisk och psykologisk vård 

I de för framställningen relevanta delarna av 6 kap. 13 a § FB stadgas att: 

”Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åt-
gärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra 
vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller  

psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763). 

behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)(…)” 

Första punkten åsyftar främst utredning och behandling som ges inom barn och ung-

domspsykiatrin (BUP). Vad som avses med behandling kan vara olika former av samtals-

kontakter, behandling för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men även medicine-

ring inom ramen för behandlingen.128 JO har i ett utlåtande konstaterat att frågor om 

psykiatriska och psykologiska insatser och åtgärder tillhör beslutskategorin som har in-

gripande betydelse för barnets framtid.129 Som ovan nämnts krävs det vanligtvis att vård-

nadshavare är ense vid beslut av ingripande betydelse för barnets framtid.130 Regeln 6 

kap. 13 a § FB sätter upp ett krav att en vårdnadshavare samtycker till åtgärden. Den 

andre vårdnadshavaren kan motsätta sig åtgärden, hålla sig undan eller på annat sätt välja 

att inte medverka på ett sätt som är att anse som ett motsättande av åtgärden.131 Ytterli-

gare en implicit förutsättning är att barnet inte är moget nog att självt fatta beslut om sin 

vård. Bestämmelsen har till syfte att tillgodose barns rätt till stöd och vård. Bestämmelsen 

kan sägas utgöra en socialrättslig inskränkning av vårdnadshavarens bestämmanderätt i 

en viss fråga.132 Om båda vårdnadshavarna motsätter sig åtgärden kan socialnämnden 

inte tillämpa bestämmelsen. När en oenig vårdnadshavares uppfattning inte står i över-

ensstämmelse med barnets bästa kan inom hälso- och sjukvården inte tillåtas att föräl-

derns motstånd går före barnets rätt till sjukvård.133  

                                                
128 Prop. 2011/12:53 s. 27. 
129 Se JO:s ämbetsberättelse 2003/04 s. 314. 
130 Se ovan 2.2.3. 
131 A.prop. s. 26. 
132 A.prop. s. 26.  
133 A.prop. s. 14. 
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5.2.2 Psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling 

De flesta svenska barn mår bra men det finns också många som behöver vård och olika 

utredningar för att utvärdera ett barns fysiska och psykiska hälsotillstånd.134 Flertalet stu-

dier visar att det idag är vanligare än tidigare att personer tar kontakt med hälso- och 

sjukvården på grund av psykiska problem.135 Skälen till att ett barn mår psykiskt dåligt 

kan variera, det finns ett brett spektrum av orsaker som kan ligga bakom barnets psykiska 

ohälsa. Valet av behandling görs alltid i samråd med ett barn och dess föräldrar. Nedan 

följer en kort uppräkning av olika vårdformer och behandlingar som kan bli aktuella vid 

en tillämpning av paragrafen i 6 kap 13 a § FB. En av utgångspunkterna i BUP:s verk-

samhet är att arbeta med att tillvara ta och göra familjens resurser starkare. Eftersom ett 

stort fokus ligger på familjen är några av de metoder BUP använder nätverksarbete och 

olika former av familjebehandling. För barn och tonåringar som utsatts för trauma, till 

exempel bevittnat familjevåld, finns särskilda grupper. I strävan att stärka relationer mel-

lan barn och föräldrar arbetar BUP med olika samspelsbehandlingar. För de barn som 

behöver individuell behandling finns olika former av terapi. Genom BUP:s försorg kan 

farmakologisk behandling ges i de fall där BUP bedömer att det skulle kunna vara ett 

stöd för barnet att bemästra sina svårigheter.136 I förarbetena finns exempel från Bågen 

som är en specialistenhet för barn som bevittnat familjevåld inom BUP i Storstads 

Stockholm och Rädda Barnen. Exemplen från Bågen och Rädda Barnen handlar alla om 

fall då barnpsykiatrin tvingats säga nej till barn med allvarliga barnpsykiatriska symtom 

som posttraumatisk stressyndrom, beteendestörningar, depression, samt svåra krisreakt-

ioner.137  

 

5.3 Staten ingriper till skydd för barn 

5.3.1 Socialnämndens handläggning 

När det i 6 kap. 13 a § FB refereras till socialnämnden avses den nämnd som kommun-

fullmäktige har utsett att ansvara för frågan, vilket kan variera från en kommun till en 

annan.138 Det är socialnämnden i den kommun ett barn är bosatt som är ansvarig för att 

                                                
134 Stiftelsen Allmänna Barnhuset, s. 13.  
135 Prop. 2009/10:232 s. 33 ff., och prop. 2011/12:53 s. 13 f. 
136 Informationen har hämtats 2013-12-30 från Barn och ungdomspsykiatrins hemsida, www.bup.se. Se 
vidare http://www.bup.se/sv/Hur-arbetar-bup/Vilka-behandlingsformer-jobbar-BUP-med/. 
137 SOU 2007:52 s. 74.  
138 Se 2 kap. 4 § SoL som stadgar att det är kommunen som ska se till att uppgifter inom socialtjänsten 
uppfylls av nämnder som kommunfullmäktige utser. 
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barnet mottar erforderligt stöd och nödvändig hjälp.139 Socialnämnden har ett grundläg-

gande ansvar för barn i risksituationer och ska utreda huruvida det finns behov av att 

ingripa i ett fall då ett barn är i behov av hjälp och stöd.140 En vanlig frågeställning i de 

här fallen är hur socialnämnden får veta att ett barn eventuellt är i behov av stödinsatser 

eller behandling? Ett vanligt utgångsscenario är att en av vårdnadshavarna kontaktar 

BUP för att å barnets vägnar uppsöka hjälp.  

Ett ärende som rör ett barn, påbörjas hos nämnden när det antingen inkommer en ansö-

kan eller när information kommer till nämndens kännedom på något annat sätt. Nämn-

dens handläggning av ett ärende ska ske enligt 11 kapitlet SoL. En utredning ska enligt 11 

kap. 1 § SoL påbörjas utan dröjsmål. När socialnämnden erbjuder ett barn behandling 

har barnet dessförinnan genomgått en utredning. Därefter fattar nämnden ett beslut om 

vård då det bedöms nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. Socialnämnden kan även 

ge medgivande till utredning och eventuell behandling på en och samma gång.141  

5.3.2 Bestämmelsens syfte 

I förevarande sammanhang innebär en tillämpning av principen om barnets bästa en be-

dömning av barnets behov med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det 

ingår i bedömningen att se till barnets inställning till den föreslagna åtgärden. Bedöm-

ningen bygger också på en intresseavvägning – vårdnadshavarens inställning och anled-

ningen till inställningen vägs mot barnets behov att av åtgärden. För att barnets behov av 

vård ska anses väga tyngst ska behovet vara påtagligt och tydligt.142  

I förarbetena och i Socialstyrelsens handbok ”Våld– en handbok om socialnämndens 

ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” har det förklarats att föräld-

rars inställning till åtgärden är viktig att kartlägga för att ett barn som mottar behandling 

eller hjälp-insats kan hamna i en lojalitetskonflikt.143 I den bedömning som socialnämn-

den ska göra ska hänsyn tas till hur barnet reagerar på det faktum att en av vårdnadsha-

varna motsätter sig åtgärden. Nämnden måste bedöma, hur barnets relation med den ne-

kande föräldern skulle påverkas, om nämnden beslutar att ge barnet vård mot en föräl-

ders vilja.144 Alla barn är lojala sina föräldrar och måna om att bekräfta föräldrars känslor 

                                                
139 Se kapitel 2 a § SoL och 16-16 e §§ LSS. 
140 Se t.ex. 1:2 § SoL och prop. 2011/12:53 s. 10.  
141 Prop. 2011/12:53 s. 27 f.  
142 A.prop. s. 16 och 26. 
143 A.prop. s. 27 och Socialstyrelsen, Våld – en handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld, 2011, s. 125. 
144 Prop. 2011/12:53 s. 27. 
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och uppfattningar om saker, speciellt i konfliktsituationer med separerade föräldrar. För-

äldrars känslor och inställning uppfattas av barn, oavsett vad föräldern verbalt uttryck-

er.145 

5.3.3 Vårdnadshavare bör komma överens 

Vid bedömningen av barnets behov av vård är det av stor vikt att i första hand utröna 

vårdnadshavarnas inställning, vilket torde vara enkelt gjort genom exempelvis ett telefon-

samtal. När vårdnadshavare håller sig undan eller väljer att inte medverka på ett sätt som 

föranleder ett motstånd mot vårdåtgärd, kan nämnden fatta ett beslut utifrån det. När 

socialnämnden har vetskap om att föräldrarna är oeniga i frågan har socialnämnden ett 

ansvar att försöka få vårdnadshavarna att enas i frågan. I både lagens förarbeten och i 

socialnämndens handbok ”Våld” påtalas att det är högsta prioritet att försöka motivera 

föräldrarna att samtycka till att barnet får den vård eller de behandlingar som barnet är i 

behov av.146 Frågan är hur långt socialnämndens ansvar, att ena föräldrar, sträcker sig? 

Enligt propositionen ska omständigheterna i det enskilda fallet tillsammans med vilken 

typ av åtgärd som är aktuell samt hur fort beslutet måste tas vara avgörande.147 En av 

förklaringarna till att socialnämnden ska försöka få föräldrarna att enas är att deras enig-

het ofta behövs för att åstadkomma en så bra lösning som möjligt för barnet i ett längre 

perspektiv, inte bara för att tillgodose det omedelbara behovet av en viss vårdåtgärd. So-

cialnämndens handläggning måste beakta sådana omständigheter – oavsett beslutets slut-

liga innehåll.  

5.3.4 Att frånta en vårdnadshavare bestämmanderätten 

I den typ av situationer då bestämmelsen aktualiseras bildas ett så kallat fyrapartsförhål-

lande mellan barn, vårdnadshavaren som samtycker till psykiatrisk vård, socialnämnden 

och vårdnadshavaren som motsätter sig vård.148 Enligt Forsman ges socialnämnden makt 

att påfallande fritt avgöra vilka omständigheter som kan kräva att vårdnadshavares be-

stämmanderätt begränsas i förhållande till vissa vård- och stödåtgärder för barn.149 Det 

framgår av förarbetena att socialnämnden i sin bedömning av barnets bästa bör beakta 

huruvida beslutet är nödvändigt för att förhindra att barnets tillstånd förvärras.150  

                                                
145 Singer, 2012, s. 144.  
146 Socialstyrelsen, 2011, s. 126. 
147 Prop. 2011/12:53 s. 29.  
148 Forsman, s. 517 
149 A.st.  
150 A.prop. s. 27.  
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I de situationer socialnämnden bedömer att det finns anledning för ett barn att genomgå 

vidare undersökningar eller motta behandling och båda vårdnadshavarna motsäger sig 

föreslagna insatser, finns möjlighet att omhänderta barnet enligt 2 § LVU om förutsätt-

ningarna därför är för handen. Denna situation faller dock utanför denna uppsats. När 

socialnämnden bedömer att det inte finns tillräckliga grunder för ett omhändertagande 

enligt LVU avslutas utredningen och barnet får i dessa situationer ingen vård.151  

 

5.4 Sammanfattande kommentarer 

5.4.1 Socialnämnedens befogenhet 

Skälet till att socialnämnden istället för domstol gavs befogenhet att tillsammans med en 

vårdnadshavare fatta beslut om ett barns vård är att socialnämnden är en myndighet med 

erfarenhet och kunskap av att bedöma barns behov av olika insatser.152 Socialnämnden 

har även hand om samarbetssamtal och vårdnadsutredningar varför de är vana ta ställ-

ning till den här typen av frågor. Regeringen menar att fördelar som talar för att social-

nämnden är rätt beslutsfattandeinstans är att det tar kortare tid att få ett beslut av nämn-

den än att invänta ett domstolsbeslut samt att beslutet inte nödvändigtvis behöver ha en 

lika formell karaktär som ett domstolsbeslut.153 Ytterligare ett skäl som lagstiftaren till-

mätte betydelse då socialnämnden tilldelades befogenheten var att det är nämnden som 

fattar beslut om själva insatsen är motiverad, vilket gör att det framstår som naturligt att 

de även fattar beslut om samtycke.154  

Socialnämnden är ett kommunalt organ och dess arbete och arbetssätt kan variera från 

kommun till kommun, varför det inte går att garantera att regeln tillämpas på ett enhetligt 

sätt. Enligt Forsman ska principer om legalitet, saklighet och rättsäkerhet vara grundläg-

gande i nämndens verksamhet och vid tillämpningen av 6 kap. 13 a § FB.155 Det är av 

stor vikt att de beslut som fattas av socialnämnd motiveras och är sakliga samt opartiska i 

sitt förhållningssätt till båda föräldrars inställning till ett barns vård. Det som jag anser 

vara en nackdel med den här typen av vaga och flexibla principer som barnets bästa, är 

att de äventyrar förutsägbarhet för de barn och familjer som reglerna berör. Förutsebar-

het är en förutsättning för rättsäkerhet, att individer ska känna sig trygga i att regler till-
                                                
151 Socialstyrelsen, 2011, s. 126. 
152 Prop. 2011/12:53 s. 17. 
153 Prop. 2011/12:53 s. 17 och Ds 2011:5 s. 29 
154 A.prop. s. 17. 
155 Forsman, s. 43. 
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lämpas på ett förutsebart och effektivt sätt. Särskilt viktigt menar jag att ett förutsebar-

hetskrav är för bestämmelserna som reglerar situationer som rör barns hälsa. Mot bak-

grund av denna motivering går det att kort kommentera rättsnormen barnets bästa och 

dess förutsebarhet samt hur den tillämpas på frågor i hälso- och sjukvården. Sett ur ett 

skyddsperspektiv är barnets rätt till vård och sociala insatser en del av principen om bar-

nets bästa. Om ett för stort fokus hos socialnämnden ligger på att försöka ena föräldrar-

na finns det en risk för att barnets bästa inte sätts i främsta rummet utan att föräldrakon-

flikten prioriteras.  

Ytterligare en aspekt som ska beaktas när det är socialnämnd som har befogenhet att 

fatta beslut är hur bedömningen av barnets behov sker. En situation som en socialnämnd 

anser utgör påtagligt och tydligt behov kan utav en annan socialnämnd i en annan kom-

mun bedömas annorlunda och inte berättiga barnet behövlig vård mot en vårdnadsha-

vares vilja. Denna eventuella risk för lokal variation verkar lagstiftaren inte ha tagit hän-

syn till men i teorin ska ett sådana eventuella lokala skillnader i nämnders bedömning 

korrigeras av att förvaltningsrätt tolkar 6 kap. 13 a § FB enhetligt. Om det finns en risk 

för att nämnder tar olika beslut i fall med liknande omständigheter medför det uppenbara 

brister i förutsebarhet. Bestämmelsen kan eventuellt tillämpas på ett varierande sätt ge-

nom landet. I vilken kommun ett barn är bosatt och kan få stödinsatser från kan komma 

att spela en avgörande roll för barnet. Är det en kommun som bedömer barnets behov 

som påtagligt och tydligt eller en kommun som är restriktiv i sin bedömning av när psy-

kiska problem föranleder ett påtagligt och tydligt behov? Sveriges kommuner och lands-

ting (SKL) avstyrkte förslaget som innebar att socialnämnden skulle få beslutandebefo-

genheten. Om SKL inte bedömer att socialnämnden är rätt instans att avgöra samtyckes-

frågan är min uppfattning att det är att likställa med att ett varningens finger höjs från 

den aktör som har kontakt med alla kommuner i Sverige. 

5.4.2 Skillnader mellan 6 kap. 13 a § FB och 2 § LVU 

Nuvarande reglering i 6 kap. 13 a § FB kan vid en första anblick anses förstärka ett barns 

rätt till sjukvård eftersom socialnämndens godkännande får ersätta ett uteblivet samtycke. 

Det är viktigt att förstå att socialnämnden endast kan ersätta en vårdnadshavares sam-

tycke om det finns ett påtagligt och tydligt behov i det enskilda fallet. Regelns syfte är 

inte att alla barn ska få den här sortens vård, utan enbart de barn som är i behov av nöd-

vändig vård. Rekvisiten i 6 kap. 13 a § FB som föreskriver att ett barn ska vara i ett påtag-

ligt och tydligt behov påminner om det högt ställda kravet som stadgas i 2 § LVU, att barn 
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ska lida påtaglig risk för att hälsan eller utvecklingen tar skada. Det finns anledning att kort re-

dogöra för skillnaderna mellan situationerna vari de olika typerna av bestämmelser aktua-

liseras. En skillnad mellan 6 kap. 13 a § och 2 § LVU ligger i att det tvång som social-

nämnden utövar enligt föräldrabalken endast kan sägas vara partiellt då en vårdnadsha-

vare samtycker till åtgärden till skillnad från LVU då socialnämnd fråntar båda vårdnads-

havarna deras beslutanderätt. Det ska även sägas att tvångslagstiftningen i LVU är offent-

ligrättsliga och att reglerna i föräldrabalken är civilrättsliga vilket betyder att den tvångs-

möjlighet som socialnämnd tilldelats enligt 6 kap. 13 a § FB har offentligrättslig karaktär. 

Nedan återkommer jag till vilka effekterna kan bli när en offentligrättslig bestämmelse 

placeras i en civilrättslig reglering såsom föräldrabalken. Innan jag redogör för effekterna 

av 6 kap. 13 a § FB ska jag undersöka hur regeln kan användas och redogöra för några av 

de situationer när regeln har använts.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
156 Se under 7.8.  
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6 Situationer som aktualiserar 6 kap. 13 a § FB i teorin och i praktiken 

6.1 Inledning 

Ovan har funktionen av bestämmelsen i 6 kap. 13 a § FB undersökts. Nästa steg blir att 

beröra i vilka situationer bestämmelsen används. Nedan redogörs för omständigheter 

som kan ligga bakom en vårdnadshavares motstånd mot insatser och åtgärder när ett 

barn lider av psykisk ohälsa. I förarbetena pekas tre huvudorsaker till motstånd ut.157 Den 

första motståndsorsaken är när våld funnits inom familjen och barn har varit antingen 

vittnen eller själva varit utsatta. Den andra är när en vårdnadshavare kategoriskt motsät-

ter sig alla beslut som ska fattas rörande barnet. Den tredje motståndsorsaken gäller me-

dicinsk behandling i de fall ett barn diagnostiseras med en neuropsykiatrisk funktions-

nedsättning. Bestämmelsen är än så länge relativt ny och endast ett fall har avgjorts av 

hovrätt. Under min praktiktid på advokatbyrån Inter har jag kommit i kontakt med flera 

barn vars situation, jag uppfattat, har fallit inom bestämmelsens tillämpningsområde. 

Barnen i de fallen har inte erbjudits någon psykiatrisk vård när den ena vårdnadshavaren 

vägrat samtycka. 

 

6.2. Situationer då barn bevittnat eller utsatts för våld och övergrepp inom 

familjen  

6.2.1 Symtom på utsatthet och våld 

Som ovan belysts har det från myndigheter och organisationer som möter barn som ut-

satts för eller bevittnat familjerelaterat våld framkommit att det finns ett behov av att till-

godose dessa barns behov av vård.158 I praktiken har det särskilt understrukits att fall där 

en vårdnadshavare anklagar den andre för att ha varit våldsam mot ett barn är vanligt 

förekommande.159 I dessa fall vänder sig samma vårdnadshavare till BUP därför att 

denne anser att barnet har ett behov av att bearbeta händelserna.160 Även situationer där 

barn bevittnat våld i hemmet utgör typfall som många gånger medför att barnet kan vara 

i behov av stöd och hjälp.161  

                                                
157 Prop. 2011/12:53 s. 14. 
158 Se ovan 5.2.2. Se även prop. 2009/10:232 s. 33 ff., prop. 2011/12:53 s. 13 f. 
159 Prop. 2011/12:53 s. 14. 
160 A.prop. s. 13 och 15. 
161 A.prop. s. 13. 
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Barnaga och annan kränkande behandling är enligt 6 kap. 1 § FB förbjudet. Under aga-

förbudet faller alla former av fysiska straffåtgärder. Barnkonventionens artikel 3 och 19 

är av betydelse då artiklarna föreskriver att socialnämnden ska skydda barnet och att 

konventionsstaterna ska skydda barn från att utsättas för ”alla former av fysisk och psy-

kisk misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp”. I de fall ett barn ut-

sätts för våld eller bevittnar våld mot en förälder från den andre föräldern ställs intresse-

avvägningen mellan barns rättigheter och föräldrars bestämmanderätt på sin spets. Enligt 

förarbetena var en förutsättning för tillämpningen av regeln att en vårdnadshavare ”tar 

parti” för barnet, avseende behov av kontakter med BUP efter våldsupplevelser i hem-

met.162  

Barn som sett, hört eller upplevt våld eller andra övergrepp kan på grund av sina symtom 

vara i behov av stöd och hjälp.163 Konsekvenserna av att bevittna eller vara utsatt för våld 

är beroende av faktorer som personlighet, ålder och utvecklingsnivå. De symtom som ett 

barn uppvisar är vad som avgör om ett barn har behov och vilken vård ett barn är i be-

hov av. De symtom som ett barn som har bevittnat våld uppvisar kan variera mycket 

från barn till barn. Konsekvenserna av att bevittna eller vara utsatt för våld är för det en-

skilda barnet beroende av faktorer som personlighet, ålder och utvecklingsnivå. Det har i 

forskning bevisats att åldern har betydelse för vilka symtom ett barn uppvisar.164 Små 

barn tenderar att få oprecisa somatiska symtom. De kan bli allmänt oroliga, gnälliga och 

rädda att förlora kroppskontakten med föräldern. Lite äldre barn uppvisar ofta ett eller 

flera specifika symtom. Att de äldre barnen utvecklas långsammare är inte ett ovanligt 

symtom.165 Det saknas anledning att närmare redogöra för olika typer av symtom som 

barn lider av efter att varit utsatta eller bevittnat våld.  

6.2.2 Socialnämnden och BUP 

Socialnämnden har ett brottsofferansvar, de ska till exempel verka för att en person som 

utsatts för våld samt dennes närstående ska få stöd och hjälp. Speciellt gäller socialnämn-

dens lagstadgade ansvar att skydda barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller 

mot närstående.166 Det är socialnämndens uppgift att slutligt bedöma om ett barn har ett 

påtagligt och tydligt behov av vård. Vid bedömningen kan hjälp tas av handboken 

                                                
162 Forsman, s. 524. 
163 Socialstyrelsen, Våld – en handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld, s. 31. 
164 A.a. s. 108-109.  
165 Prop. 2006/07:38 s. 23. 
166 Se 5:11 § SoL.  
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”Våld”, socialnämnden kan också följa BUP:s rekommendation vid beslut om vård av ett 

barn. Vården ett barn kan få ges antingen via BUP alternativt kan bistånd beviljas med 

stöd av 4 kap. 1 § SoL. Lagtekniskt kan socialnämnden i de här fallen använda sig av an-

tingen punkt ett eller punkt två i 6 kap. 13 a § FB om åtgärden krävs med hänsyn till bar-

nets bästa. Barnombudsmannen har i sin verksamhet ofta kontakt med familjer som be-

finner sig i den här typen av situation.167 Enligt BO kan denna situation sägas vara ett 

tydligt exempel på att föräldrars beslutanderätt och intressen får företräde framför bar-

nets intresse av att få vård och bearbeta sina upplevelser.168 

 

6.3 Ett fall då barn utsatts för våld inom familjen  

6.3.1 Omständigheter 

Fallet som redogörs för nedan har jag kommit i kontakt med under min praktik. Alla per-

sonuppgifter är med hänsyn till individerna ersatta med fingerade uppgifter. Cecilia och 

Urban träffades år 2000. De ingick äktenskap år 2006 och är sedan sommaren 2012 från-

skilda. Tillsammans har de gemensam vårdnad om de fyra barnen, Isa, Emil, Andreas 

och yngst Ofelia. Både Cecilia och Urban ansåg att deras relation var kantad av upp- och 

nedgångar. I dagsläget har Cecilia och Urban i stort sett ingen kontakt med varandra. 

Den begränsade kontakt som finns är när Urban hämtar och lämnar inför och efter um-

gängestillfällena varannan söndag mellan 08.00 – 16.00. 

Urban har dömts för misshandel av Cecilia, Isa och Emil i tingsrätt och hovrätt. Urban 

har nekat till misshandeln av såväl Cecilia som barnen. Cecilia har uppgett att de under 

alla år har haft en till största delen dålig relation där Urban har utsatt henne och barnen 

för fysiskt och psykiskt våld. Efter att det andra barnet Emil fötts påbörjades miss-

handeln och ökade succesivt.  

Familjerätten i Solna kommun har haft samtal med barnen då barnen själva berättat hur 

de mår och hur de har upplevt situationen. Isa, det äldsta av syskonen, har sagt att hon 

egentligen är en glad tjej men att hon under våren år 2013 känt sig stressad och deprime-

rad på grund av det hon utsatts för av pappan och på grund av situationen. Under våren 

har Isa haft problem med att sova och med att äta. Innan sommarlovet var Isa i kontakt 

med BUP som beslutade att sjukskriva henne. Isa lider sedan år 2009 av panikångest och 

                                                
167 Barnombudsmannen förkortas nedan BO. 
168 Barnombudsmannen, När tryggheten står på spel, 2005, s. 58. 
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drabbas av attacker i situationer som Isa upplever är utanför hennes kontroll. När Isa 

tillfrågas om i vilka situationer hon upplever att hon saknar kontroll svarar Isa till exem-

pel svåra läxor, påtryckningar och tillfällen då pappa ska dyka upp. Isa vägrar att träffa sin 

pappa och får panikångest när hon ser pappans bil eller möter pappans blick. Isa talar om 

att hon känner rädsla, att hon inte vågar säga emot sin pappa och att hon är rädd för att 

pappan ska slå henne. Under samtalet utrycker Isa att hon; ”Vill att pappa ska dö (...)”. 

Emil som är 10 år beskrivs av familjerätten som en känslig och innesluten pojke. Emil 

har svårt att säga nej, är rädd för att svara fel och är rädd för att pappa ska få veta att han 

har gjort någonting fel. Emil har dödsångest och har uttryckt att han vill ta livet av sig. 

Emil vågar inte sova ensam utan sover hos mamma fem av sju nätter i veckan. Under 

samtalet med familjerätten i Solna kommun framkommer det att Emil har ett stort behov 

av bekräftelse, har svårt att koncentrera sig och att han är destruktiv och slåss. I samtalet 

framförs att det vid två tillfällen har hänt att Emil varit okontaktbar. Under de tillfällena 

Emil var okontaktbar har han legat på golvet och upprepat samma meningar för sig själv 

samtidigt som han har bitit på saker som han har kommit åt. Episoderna har varat från 

en till två timmar. 

Cecilia har under hösten 2012 och under år 2013 sökt kontakt med BUP med anledning 

av att hon varit oroligt för barnens psykiska hälsa. BUP har enbart gjort initiala bedöm-

ningar men inte gått vidare med mer omfattande utredning eller behandling. BUP kon-

staterade att Isa lider av panikångest, oro och nedstämdhet. BUP gjorde också bedöm-

ningen att Emil uppvisar symptom på trauma, utåtagerande beteende och oro. Emil be-

dömdes inte vara suicidal i gängse mening men det föreligger en risk för att han kan 

skada sig själv vid ett utåtagerande tillfälle. Det står klart att barnen på olika sätt har mått 

och mår dåligt sedan separationen, det märks tydligast på Isa och Emil.  

BUP anser att barnens beteenden i första hand är stressreaktioner på den turbulenta familje-

situationen och vårdnadstvisten. BUP anser vidare att ytterligare utredning eller behandling 

kan vänta tills dess att situationen kring barnen stabiliserats. BUP tillägger att de inte har 

utrett eller gjort någon utredning kring eventuell utsatthet för våld. Socialnämnden har i 

sitt beslut valt att inte medge vård till något av barnen. Ur socialnämndens bedömning 

går det att utläsa att socialnämnden följer BUP:s behandlingsrekommendation.  
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6.3.2 En våldsutsatt förälders handlingsutrymme 

Det finns i fallet då Isa och Emil utsatts för våld av deras pappa ett tydligt samband mel-

lan att pappan vägrar barnen behandling och pappans rädsla för vad barnen kan tänkas 

säga under behandlingstillfällena. Min åsikt är att det är en kombination av att Urban vill 

fortsätta att styra och kontrollera Cecilia efter skilsmässan och att Urban är orolig för vad 

barnen kan tänkas säga i samtalskontakter med BUP med tanke på misshandelstillfällena. 

Vad gäller misshandeln är det ostridigt att barnen vid flera tillfällen blivit slagna av Ur-

ban. Det torde med anledning av misshandeln mot barnen och mamman finnas möjlig-

het för barnen att få vård eftersom barnen uppvisar symtom på att de mår dåligt och där-

för är i behov av viss vård. När det som i det här fallet står klart att mamman och barnen 

har utsatts för misshandel utgår jag från att frågan om psykiatrisk behandling får anses ha 

en ingripande betydelse i barnets framtid.169 Ledning går att finna i ett JO uttalande från 

år 2003/04 vari barnet och mamman misstänktes ha misshandlats av pappan samt miss-

tanke om att barnet utsatts för sexuella övergrepp av pappan.170 I fallet kritiserar JO att 

sjukvårdspersonalen inte eftersökt pappans inställning till psykiatrisk behandling. Sett till 

omständigheterna i fallet går det att konstatera att beslutet i sig var av ingripande bety-

delse för barnets framtid, som aktualiserar båda vårdnadshavarnas samtycke, men att si-

tuationen inte bedömdes vara akut. JO uttalade att: 

”Det fanns anledning för personalen att anta dels att det förelåg en intressekonflikt mellan 
barnets föräldrar, dels att pappan kunde ha synpunkter på vilka insatser som skulle vidtas 
inom hälso- och sjukvården.” 

En våldsutsatt förälders handlingsutrymme, att ta hand om barnet som har ett behov av 

psykiatrisk vård och behandling, har lagtekniskt utökats genom att denna förälder nu har 

möjligheten att få den andre oeniga förälderns motstånd neutraliserat genom social-

nämndens försorg. Såväl familjerätten som BUP och de utredande socialsekreterarna i 

barnavårdsutredningarna har konstaterat att barnen är i stort behov av hjälp från någon 

utomstående att hantera situationen, sina tankar samt sina upplevelser. Men varken Isa 

eller Emil bedöms ha ett påtagligt eller tydligt behov av att ta emot stödinsatser. Social-

nämndens bedömning handlar snarare om när behandling bör ske än att behandling ska 

ske. Att fokus ligger på när behandling ska ges baserar jag på att nämnden bedömer att 

vården inte ska ges förrän föräldrakonflikten lugnat ned sig.  

                                                
169 Se JO 2003/04 s. 315.  
170 A.a. s. 311 ff. 
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Barn som växer upp i Sverige har rätt att skyddas från alla former av våld samt har rätt 

till rehabilitering om de utsatts för någon form av våld.171 Enligt artikel 39 i barnkonvent-

ionen förbinder sig alla konventionsstater att vidta alla lämpliga åtgärder för att främja 

fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning för alla barn som utsatts för 

någon form av våld. Min åsikt är att det är av största vikt att Sverige som konventionsstat 

lever upp till sitt åtagande om att se till att barns rätt till hälso- och sjukvård tillgodoses. 

Det är viktigt att åtgärder vidtas för att främja fysisk och psykisk rehabilitering men även 

social återanpassning efter att utsatts för vanvård, övergrepp eller utnyttjande.172 Be-

stämmelsen och dess syfte är viktig för barn och det är angeläget att den här typen av 

stödåtgärder finns för att tillgodose barnets bästa. Min uppfattning är att det i dagsläget 

ser ut som så att barn som bevittnat eller varit med om våld antingen våld riktat mot den 

egna personen eller mot en familjemedlem missgynnas. Barn vars föräldrar har gemen-

sam vårdnad och är oense om barnets behov av vård har i jämförelse med barn som är i 

samma situation, men har en förälder som har ensam vårdnad, en mindre chans att få 

vård. De barn vars förälder har ensam vårdnad kan ensam samtycka till att barnet får 

vård genom BUP. Det ska påpekas att det i vissa fall kan finns en skillnad mellan barns 

tillgång till bland annat psykiatrisk vård, öppna insatser och behandling beroende på om 

deras föräldrar har gemensam vårdnad eller en vårdnadshavare har ensam vårdnad. 

 

6.4 Situationer då ett motsättande används för att bestraffa den andre 

föräldern 

Det förekommer också situationer där den ena föräldern utnyttjar sin rätt att motsätta sig 

viss vård och behandling för barnet i syfte att bestraffa eller kontrollera den andre föräl-

dern. Frivillighetsorganisationen Barnens rätt i samhället (BRIS) har erfarenheter av situ-

ationer är vanligt förekommande där en vårdnadshavare motsätter sig att barnet får vård 

som ett sätt att bestraffa den andre vårdnadshavaren.173 Det är inte ovanligt att den här 

typen av situationer uppstår i samband med och under pågående vårdnadstvister. För att 

få en bild av hur situationerna kan se ut, är ett exempel att en av vårdnadshavarna har 

barnet boende hos sig i högre utsträckning än den andre föräldern och därmed har hand 

om många av de dagliga besluten. Det vanligast att beslut som rör barnets skolgång krä-

                                                
171 Se artikel 19 i barnkonventionen. 
172 Se SOU 2001:72 s. 269 f., samt artiklarna 24 och 39 i barnkonventionen.  
173 Prop. 2011/12:53 s. 13. 
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ver båda vårdnadshavarnas samtycke vid gemensam vårdnad.174 Den föräldern som vill 

bestraffa den andre föräldern skriver då inte på skolpapper. När det här beteendet före-

kommer under en vårdnadstvist försätter det boföräldern i en maktlös position och går i 

slutändan ut över barnet. I samband med vårdnadsreformen år 2006 påtalade regeringen 

i förarbetena att de haft vissa specifika situationer i åtanke när de beaktade problemen 

med gemensam beslutanderätt.175 En av situationerna är då en vårdnadshavare konse-

kvent motsätter sig den andre vårdnadshavarens uppslag i syfte att försvåra för den 

andre. Regeringen anser inte att vårdnadsformen gemensam vårdnad ska används på ett 

sätt som tvingar vårdnadshavarna att samarbeta.176 Förarbetsuttalandet tyder på att lag-

stiftaren inte är omedveten om att barn tenderar att komma i kläm i föräldrars inbördes 

konflikter. Trots det uttalar regeringen att det inte behöver finnas ett samband mellan ett 

barns behov av hjälp och en konflikt mellan föräldrarna.177 Det är sant att det inte nöd-

vändigtvis behöver finnas ett samband mellan föräldrakonflikten och ett barns behov av 

hjälpåtgärder, men det är också sant att barn far illa av att befinna sig mittemellan sina 

föräldrar. Det behöver inte vara så att föräldrakonflikten är den enda anledningen till att 

ett barn är i behov av psykiatrisk och psykologisk vård.  

Vad som i dessa situationer kan sägas vara konsekvenserna av att en förälder motsätter 

sig viktiga beslut, är att den andre föräldern på grund av konflikten inte kan ta hand om 

barnet på ett sätt som tillgodoser barnets behov av vård. Oavsett om föräldrakonflikten 

är orsaken till att barnet behöver vård eller om barnet exempelvis mår psykiskt dåligt 

över något som händer i skolan kan socialnämnden stödja sitt beslut om vård antingen 

på 6 kap. 13 a § punkt 1 eller punkt 2 FB.  

 

6.5 Ett fall då ett motsättande används för att bestraffa den andre föräldern 

6.5.1 Omständigheter 

Nedan återger jag ett konkret exempel från en muntlig förberedelse som hölls under hös-

ten 2013 i ett mål om ensam vårdnad. I det fallet fanns det ett barn som var i behov av 

samtalskontakter med BUP och endast den ena vårdnadshavaren som lämnade sitt sam-

tycke. Den andre vårdnadshavaren hade konsekvent vägrat att skriva på viktiga papper 

                                                
174 Se ovan 2.3.3. 
175 Prop. 2005/06:99 s. 50 f. 
176 A.prop. s. 51.  
177 Prop. 2011/12:53 s. 13. 



 51 

och vägrade därutöver barnet samtalskontakt med BUP. I den muntliga förberedelsens 

första steg, då domaren har i uppgift att få parterna att träffa en samförståndslösning el-

ler göra upp i godo, kom parterna med domstolens hjälp överens. Vårdnadshavaren som 

tidigare motsatte sig att barnet behandlas av BUP sa sig vara villig att skriva in i domsto-

lens protokoll att barnet skulle få hjälp i utbyte mot att vårdnaden förblev gemensam. 

När föräldern som ville att barnet skulle få viss vård sedan kontaktade socialnämnden för 

att påbörja barnets vård godkände inte socialnämnden TR:s protokoll. Anledningen till 

att barnet inte kunde ges viss vård var att vårdnadshavaren som tidigare lämnat sitt sam-

tycke till behandling under samförståndslösningssamtalen, därefter drog tillbaka samtyck-

et. Socialnämnden menade att det saknades förutsättningar för att tillåta barnet ifråga 

samtalsbehandling då barnets psykiska hälsa inte kunde antas förvärras om behandling 

inte medgavs. 

6.5.2 Väger den motsättande förälderns uppfattning tyngre? 

En betydande del av lagstiftningen inom HSL bygger på frivillighet och att patienten ska 

samtycka men då patienten är ett litet barn ska samtycke ges av föräldrarna. Vårdnadsha-

vare har beslutandemakt, ett stort inflytande över barn och dessutom över möjligheterna 

ett barn har att få ta del av sociala åtgärder enligt 6 kap. 13 a § punkt 2 FB. Att föräldrar 

ska nå enighet genom socialnämndens försorg har en stor betydelse för att nämnden ska 

få fatta ett beslut i frågan om vård. I förarbetena betonas att det i barnets bästa ingår att 

beakta anledningen till att vårdnadshavaren motsätter sig behandling eftersom denne kan 

ha beaktansvärda skäl för sin inställning. Propositionen betonar i samma del att en ut-

gångspunkt är att båda vårdnadshavarnas uppgifter ska tas på lika stort allvar.178 I propo-

sitionen påpekas att förutsättningarna för att en vårdnadshavare ska kunna få till stånd en 

stödåtgärd mot den andres vilja bör vara tydlig, att den förälder som vill att barnet ska 

ges vårdåtgärder inte bör vara ensam ansvarig för beslutet.179 Som jag ser det är det hu-

vudsakliga skälet till att båda vårdnadshavares inställningar ska tas på lika stort allvar att 

regeln i 6 kap. 13 a § FB frångår presumtionen om gemensam beslutanderätt.180 Med ett 

sådant resonemang är det möjligt att dra slutsatsen att vårdnadshavare verkar i barnets 

bästa även i situationerna där vårdnadshavarna har olika åsikter. Det går därför inte att 

påstå att en förälders uppfattning väger tyngre än den andra. 

 

                                                
178 Prop. 2011/12:53 s. 16-17. 
179 A.prop. s. 14. 
180 Se ovan 3.4. 
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6.6 Situationer då barn behandlas för en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 

I propositionen framhålls att en av anledningarna till att en vårdnadshavare motsätter sig 

att barnet utreds och behandlas för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är att vård-

nadshavaren själv vägrar komma till insikt om att barnet eventuellt är i behov av hjälp.181 

Det ska poängteras att en förälders anledning att motsätta sig ett barns insatser enligt LSS 

också kan bero på ett strategiskt motsättande av beslut som rör barnet. Men även att ett 

motsättande från en vårdnadshavare skulle kunna motiveras med att vårdnadshavaren 

anser att en viss insats, åtgärd eller behandling är fel för barnet. Ett exempel på neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning är hyperaktivitetssyndromet Attention Deficit Hype-

ractivity Disorders (ADHD).182 Funktionsnedsättningen ADHD har vanligen sin debut i 

barndomen och yttrar sig genom bland annat koncentrationssvårigheter, impulskontroll-

brist och överaktivitet.183 Konsekvenserna av att ett barn enligt 6 kap. 13 a § punkt 1 eller 

2 FB går miste om åtgärder är att barnet måste invänta behandling som kan hjälpa bar-

net. Ett barn med exempelvis ADHD kan själv känna att vissa insatser eller behandlingar 

underlättar vardagen eller i skolan. Om ett barn har ett klart behov av stöd ska social-

nämnden fatta ett beslut om att åtgärden får vidtas.184 

 

6.7 Ett fall då barn behandlas för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

6.7.1 Omständigheter 

Det tredje fallet som jag ska redogöra för är det enda fallet som hittills prövats i domstol. 

Fallet sätter regleringen i 6 kap. 13 a § första punkten FB på prov och om socialnämn-

dens medgivande rätteligen har lämnats. I fallet anser sig båda föräldrarna ha barnets 

bästa för ögonen, när den ena föräldern inte anser att viss vård är nödvändig samtidigt 

som den andre föräldern anser vården vara nödvändig. 

Olof och Liselott var gifta när de tillsammans fick sonen Hjalmar. Paret valde senare att 

skilja sig och i dagsläget har de gemensam vårdnad om sonen som bor växelvis varannan 

                                                
181 A.prop. s. 14. 
182 Nedan i nästa avsnitt följer ett exempel vari en pojke lider av ADHD och hans pappa motsätter sig 
pojkens medicinering på grund av funktionsnedsättningen. 
183  Informationen har hämtats 2013-12-30 från Farmaceutiska Specialiteter i Sveriges hemsida, 
www.fass.se. Se vidare 
http://www.fass.se/LIF/product?2&userType=2&nplId=20080122000038#product-information. 
184 Prop. 2011/12:53 s. 27. 
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vecka hos föräldrarna. Hjalmar är född år 1998 och har i augusti år 2012 utav flera läkare 

rekommenderats att testa det centralstimulerande läkemedlet Concerta.185 Anledningen till 

att läkare skrivit ut Concerta till Hjalmar är att han lider av hyperaktivitetssyndromet 

ADHD. Hjalmar hade innan han påbörjade medicineringen koncentrationssvårigheter, 

minnessvårigheter och inlärningssvårigheter samt hyperaktivitet vilket prestationsmässigt 

påverkade honom i skolan. Hjalmar hade därför svårt att klara av sin skolgång på samma 

sätt som sina jämnåriga kamrater.  

Olof avbröt Hjalmars medicinering i december 2012. Liselott ansökte om att få medgi-

vande att återuppta medicineringen med Concerta från Individ- och familjeomsorg i Orust 

kommun (nämnden), på grund av att Olof vägrade samtycka till fortsatt behandling. Be-

dömningen som gällde Hjalmars medicinering gjorde nämnden i maj år 2013 och be-

dömningen innebar ett medgivande till fortsatt medicinering. Handläggaren bedömde att 

det var i Hjalmars bästa att medicineringen fick fortgå på grund av att det inte fick anses 

vara till skada för Hjalmar att fortsätta. Nämnden poängterar att det utlåtande som in-

hämtats från sjukvården väger tungt. Frågan i målet är om det med hänsyn till Hjalmars 

bästa krävs att han medicineras med den centralstimulerande medicinen Concerta, torts att 

Hjalmars pappa inte samtycker till fortsatt behandling och utredning. 

Hjalmars mentor, Dan Fransson, förklarar att det skett en radikal förändring efter som-

maren 2012 och att Hjalmar förbättrade sina betyg och behövde inte längre hjälp i 

samma utsträckning i skolan som tidigare. Även mamman har märkt av dessa stora skill-

nader. Hjalmar själv har uppgett att han har lättare att koncentrera sig. Däremot anser 

Hjalmars pappa att medicineringen haft en del negativa effekter hos Hjalmar som ökade 

utbrott och mindre vilja att umgås samt leka med vänner. Utredningen visar däremot att 

Hjalmar har haft stor nytta av behandlingen trots de biverkningar som pappan beskriver.  

6.7.2 Förvaltningsrättens och kammarrättens bedömning 

Förvaltningsrätten menar att pappans inställning utgör beaktansvärda skäl mot medicine-

ring av Hjalmar. Förvaltningsrätten fäster stor vikt vid vad vårdgivaren anser att barnets 

har för behov av vård. Rätten bedömer att den medicinska utredningen, beståendes av 

två läkarintyg, inte utgör tillräckliga skäl för att det ska anses vara nödvändigt att Hjalmar 

behandlas med centralstimulantia. Förvaltningsrätten fortsätter med att beakta de uppgif-

ter som lämnats av Hjalmars skola, nämligen att Hjalmar även efter avbruten medicine-

ring gjort bra ifrån sig i skolan. Slutsatsen är att utredningen i målet inte visar att Hjalmar 
                                                
185 Concerta är ett läkemedel som skrivs ut mot ADHD.  
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har ett påtagligt och tydligt behov av medicinering och att det inte är nödvändigt med 

hänsyn till hans bästa.  

Kammarrätten har att pröva vilket behov Hjalmar har av insatsen samt om det är nöd-

vändigt att kommunen ingriper i frågan. För att avgöra om Hjalmar har ett påtagligt och 

tydligt behov framgår det i domstolens bedömning att Hjalmar har testat mindre ingri-

pande åtgärder men att de inte har givit samma resultat som medicineringen med Con-

certa. Domstolen har även tagit hänsyn till de muntliga förhör som hållits med läkare, som 

har varit i kontakt med Hjalmar. I förhören påtalas vikten av att medicineringen sker un-

der en längre tid. En förutsättning för att läkare ska kunna väga medicineringens positiva 

effekter mot de negativa effekterna är att medicinering tillåts fortgå samt att en objektiv 

uppföljning sker av medicineringens effekter. Kammarrätten avgör att dessa omständig-

heter vid en samlad bedömning uppvisar att Hjalmar har ett påtagligt och tydligt behov 

av vård. Domstolen anser att pappans invändningar är befogande men att hans invänd-

ningar inte utgör sådana beaktansvärda skäl att de förhindrar ett samtycke. Slutsatsen är 

att Hjalmars bästa kräver fortsatt medicinering.  

6.7.3 Barnets egen inställning 

Det kan sägas att det beslut som fattades av socialnämnden är kortfattat och att moti-

veringen är knapphändig.  

”Varken skolan eller mamman har uppfattat att Hjalmar förändrats till det sämre på det 
sätt som pappan uppfattat. Således kan det inte anses vara till skada för Hjalmar att fort-
sätta medicinera för att befästa hans förbättrade förmågor i enlighet med läkarens utlå-
tande.”186 

Ur ovan citerade beslut utläser jag att handläggaren i princip inte tagit ställning till frågan 

själv utan istället förlitat sig på att läkarens bedömning står i överensstämmelse med 

Hjalmars bästa. Under det samtal som nämnden hade med Hjalmar i skolan lyckades 

nämnden inte utröna hans inställning till medicinen. Vid tidpunkten för förvaltningsrät-

tens avgörande var Hjalmar 15 år gammal. Det går att ifrågasätta varför i första hand so-

cialnämnden och i andra hand förvaltningsrätten inte tagit reda på Hjalmars inställning i 

frågan eftersom hans inställning är viktig för bedömningen av Hjalmars bästa. Under det 

möte som hölls med Hjalmar på skolan var syftet att få veta vad Hjalmar tyckte men den 

informationen kom aldrig fram. Enligt socialtjänstlagen har Hjalmar rätt till information 

och att yttra sig i frågan, lagen ger även nämnden rätt att prata med ett barn utan vård-

                                                
186 Se socialnämndens beslut som bifogats med domen. 
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nadshavarnas samtycke.187 Det är min uppfattning att kritik kan riktas mot både social-

nämndens och domstolens handläggning i det här fallet, speciellt med tanke på att förar-

betena, och barnkonventionen betonar att barnets uppfattning ska inhämtas.188 Det enda 

yttrande som finns i utredningen som betonar vad Hjalmar tycker om medicinen är 

mammans uppfattning, inte Hjalmars egen. Med anledning av att det inte är Hjalmars 

egen åsikt kan yttrandet inte tillmätas lika stor betydelse som om nämnden kunnat fast-

ställa och förmedla Hjalmars åsikt.  

Kritik kan riktas främst mot domstolarna som torde ha uppmärksammat och efterfrågat 

en mognadsbedömning från sjukvårdspersonal. Ur domskälen går det inte att utläsa om 

det lagts fram bevisning om Hjalmar nått en mognadsnivå som inom hälso- och sjukvår-

den anses berättiga självbestämmande. Det går inte heller att utläsa ur domskälen 

huruvida domstolarna resonerat kring Hjalmars ålder eller mognad och på det viset av-

färdat betydelsen av hans egen åsikt. Utan att utreda vad Hjalmar själv tycker om medici-

neringen har kammarrätten kommit fram till att medicinering med Concerta står i överens-

stämmelse med Hjalmars bästa. 

6.7.4 Ett rättegångsperspektiv 

Som ovan nämnts har endast ett fall där regeln 6 kap. 13 a § FB aktualiserats prövats i 

domstol vilket innebär att en tydlig praxis för vad som kan sägas utgöra påtagliga och tydliga 

behov inte har bildats. Hitintills är det enbart fall om Hjalmar som har prövats och kan 

sägas utgöra vägledande praxis på området.189 Många gånger motiveras rättsliga normer 

som barnets bästa med att det finns situationer som lagstiftaren inte kunnat förutse, vilka 

även de ska fångas upp av regleringen. Min uppfattning är att vagheten i formuleringen 

av barnets bästa har såväl för- som nackdelar. En fördel med vaga rättsnormer är att de 

tillåts ändras i takt med att samhället förändras utan att det krävs ny lagstiftning. En 

nackdel är att vaga rekvisit försvårar en gränsdragning mellan vad som är en saklig och 

objektiv bedömning av omständigheter respektive vad som är personen som gör bedöm-

ningens egna personliga värderingar. Sett ur ett rättegångsperspektiv kan det uppstå 

oklarheter i hur domstolen värderar den bevisning som presenteras i fallet. Som i ovan 

nämnda fall med Hjalmar tog domstolen stor hänsyn till mammans uttalande om Hjal-

mars egen inställning till vård. Jag menar att den här typen av bevisning som innefattar en 

förälders utlåtande om barnets situation, torde ha ett relativt lågt bevisvärde eftersom 

                                                
187 Se 11 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). 
188 Se prop. 2011/12:53 s. 19, barnkonventionens art. 12. 
189 Se ovan 3.2.2. och 6.3.  
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fallet i grunden handlar om två föräldrars olika syn på vad som är Hjalmars bästa. Det är 

min åsikt att om socialnämnden presenterat bevisning som redogjorde för Hjalmars egen 

vilja skulle den typen av bevisning ha ett högre bevisvärde än uppgifter från mamman. 
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DEL III 

7 Problematiken som följer vid tillämpningen av 6 kap. 13 a § 
föräldrabalken 

7.1 Inledning 

Ovan har några av de problemen som kan uppstå vid gemensam vårdnad uppmärksam-

mats och det har anförs att lagstiftaren valde att lösa problemet med barns rätt till viss 

hälso- och sjukvård genom att införa 6 kap. 13 a § FB.190 Som tidigare nämnts har be-

stämmelsen en offentligrättslig karaktär och avviker därför från de andra civilrättsliga reg-

lerna i föräldrabalken.191 I förhållande till de problem som lagstiftaren avsåg att lösa med 

bestämmelsen finns det en risk för att regelns tillämpning och till viss del utformning 

medför andra problem. För att sammankoppla de två delarna av uppsatsen som re-

dogjorts för ovan, följer nedan iakttagelser som jag gjort under min praktiktid samt under 

arbetet med uppsatsen. Iakttagelserna berör en rad negativa effekter som bestämmelsen 

kan komma att ha på såväl rättsinstitutet gemensam vårdad, som för barn. 

 

7.2 En inskränkning av samförståndskravet 

En förutsättning för ett förordnande om gemensam vårdnad är att föräldrar ska kunna 

samarbeta i frågor som rör barnet.192 Om den förutsättningen inte är uppfylld är gemen-

sam vårdnad inte i barnets bästa. Av regeln i 6 kap. 13 § FB följer att bestämmanderätten 

i frågor som rör barnets personliga angelägenheter skall utövas av föräldrar gemensamt. 

Regelns ordalydelse öppnar inte upp för att en förälder ska få fatta beslut ensam men 

som ovan nämnts finns den möjligheten när det gäller beslut om barnets dagliga om-

sorg.193 Regeln i 6 kap. 13 a § FB har utformats som ett undantag till den nyss nämnda 

huvudregeln. Det kan ifrågasättas hur omfattande undantaget ska anses vara? Det går 

även att ifrågasätta hur domstolarna ska förhålla sig till regeln? Lagregeln betyder att det 

inte längre krävs enighet mellan föräldrar i frågan om barnets rätt till viss icke-somatisk 

vård. Sett i anslutning till 6 kap. 5 § 2 stycket FB är svaret på frågan om hur domstolen 

ska förhålla sig till 6 kap. 13 a § FB inte självklart. Föräldrars samarbetsförmåga är ett 

                                                
190 Se ovan 2.3. 
191 Se ovan 5.4. 
192 Se SOU 2005:43 s. 109 och ovan 2.2.2. 
193 Se ovan 2.2.3. 
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förhållande som beaktas vid avgörande i vårdnadsfrågor. I och med att lagstiftaren god-

känt att föräldrar är oeniga i denna fråga kan det betyda att domstolen inte kan beakta 

oenigheten i en vidare utsträckning. Det ska dock poängteras att föräldrar kan ha delade 

meningar i frågor om barnet så länge det inte går ut över barnet. Det är när föräldrars 

delade meningar går ut över barnet som domstolen ska beakta föräldrakonflikten som en 

brist i förutsättningarna för gemensam vårdnad. För att bygga vidare på det resone-

manget torde domstolen kunna ta hänsyn till samarbetssvårigheter kring frågan om bar-

nets behov av icke-somatisk vård när barnets bästa inte tillgodoses vid tidpunkten för en 

vårdnadsförhandling.  

Bestämmelsen i 6 kap. 13 a § FB är tänkt att fungera utan att göra stora avsteg från prin-

cipen att vårdnadshavare ska enas i beslut kring barnet. I förarbetena ansågs det viktigt 

att en undantagsbestämmelse som denna stod i samklang med den familjerättsliga regle-

ringen i övrigt.194 Min uppfattning är att lagstiftaren inte lyckats lagstifta på ett sätt som 

lever upp till förarbetsuttalandena. Det är anmärkningsvärt att regeln inte står i samklang 

med de övriga bestämmelserna i föräldrabalken utan snarare är av tvingande karaktär. 

Min uppfattning är att domstolen kan ta frågan om barnets behov av icke-somatisk vård i 

beaktning vid avgörandet av hur allvarlig föräldrarnas samarbetssvårigheter är. Hur in-

skränkningen av samförståndskravet kan komma att påverka tingsrättens bedömning av 

föräldrars samarbetsförmåga återstår att se.  

 

7.3 Hur ska tingsrätten förhålla sig till 6 kap. 13 a § FB i vårdnadsmål? 

Som ovan lyfts fram är regelns syfte att gemensam vårdnad föräldrar emellan ska fungera 

på ett sätt som gör att barnets psykiska hälsa inte blir lidande eller eftersätts.195 Risken för 

att ett barns behov av vård eftersätts är särskilt stort i de fall där vårdnadshavarna befin-

ner sig i en vårdnadsprocess. En vårdnadshavare kan i en vårdnadstvist argumentera för 

att tillerkännas ensam vårdnad med hänvisning till att det inte går att samarbeta med den 

andre vårdnadshavaren som motsatt sig viss behövlig vård. I de fall domstolen är av upp-

fattningen att barnet är i behov av vård, kan domstolen förordna om ensam vårdnad för 

den vårdnadshavare som kommer att se till att barnet får vård. I betänkandet ”Barnets 

                                                
194 SOU 2001:72 s. 170. 
195 Se ovan 5.3.2. 
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bästa, föräldrars ansvar” föreslog 2002 års vårdnadskommitté att ensam vårdnad skulle 

vara lösningen på problemet.196 Kommittén uttryckte; 

 ”när föräldrar inte kan enas i en så viktig fråga som barnets hälsa och utveckling speglar 
det en mer djupgående konflikt och det är då tveksamt om det är bäst för barnet om för-
äldrarna har gemensam vårdnad om det”.197 

Min uppfattning är att motiven som framförts emot införandet av en regel som 6 kap. 13 

a § FB följer ett enspårigt resonemang och att regelns tillkomst var nödvändig. Kommit-

tén konstaterar att reglerna om bestämmanderätt inte ska förändras eftersom oenighet i 

frågor som är viktiga för barnets och dess framtid nästan per automatik utesluter gemen-

sam vårdnad som bästa vårdnadsform.198 Vad en domstol ska utreda är om den förälder 

som motsätter sig viss vård uppfyller de krav som ställs på vårdnadshavare i förhållande 

till rättsinstitutet gemensam vårdnad. Jag delar inte kommitténs åsikt, jag menar att oe-

nighet i frågor som är viktiga för barnets framtid inte per automatik utesluter gemensam 

vårdnad. Det är graden av samarbetssvårigheter som är avgörande för bedömningen av 

vilken vårdnadsform som är bäst för barnet i det enskilda fallet. Domstolen ska avgöra 

huruvida en förälder som, utan goda skäl, motsätter sig att ett barn får den behandling 

som barnet har behov av är lämplig som vårdnadshavare. Samma bedömning gäller även 

för en förälder som omotiverat anser att barnets ska genomgå en behandling som barnet 

inte har behov av.  

I den utredning som gjordes år 2007 fastslogs att ensam vårdnad för den ena föräldern 

ibland kunde vara den enda lösningen vid långvariga konflikter mellan vårdnadshavarna i 

frågor som rör barnets hälso- och sjukvård.199 Var gränsdragningen går för när gemensam 

vårdnad inte längre är till barnets bästa och barnets behov av viss vård väger tyngre är 

svårt att konkretisera eftersom barnets bästa avgörs från fall till fall. När man ska bedöma 

vårdnadsfrågor ingår det i domstolens bedömning att se till barnets behov ur ett lång- 

och kortsiktigt perspektiv. I ett kortsiktigt perspektiv kan det vara viktigt för barnet att få 

psykiatrisk vård och det kan åtgärdas genom att tilldela den mest lämpliga föräldern en-

sam vårdnad. Men ur ett långsiktigt perspektiv har varje barn behov av en relation med 

och tillgång till den andre föräldern.200 I denna bedömning ska domstolen väga barnets 

behov av vård mot risken att barnets relation försämras med den förälder som inte längre 

tillåts vara delaktig i beslutsfattandet kring barnet. Barnets behov av vård måste vara tyd-
                                                
196 SOU 2005:43 s. 136. 
197 A.bet. s. 142. 
198 A.bet. s. 144 ff. 
199 SOU 2007:52 s. 11. 
200 Se 6 kap. 2 § st. 2 FB.  
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ligt och påtagligt för att väga tyngre än behovet av en god och nära kontakt med båda 

vårdnadshavarna. Att upplösa en gemensam vårdnad är ett stort ingrepp som inte kan 

låta sig göras utan att det är till barnets bästa.  

 

7.4 Kravet på att ett barn får vård så fort som möjligt 

I förarbetena påtalas vikten av att stöd eller behandling sätts in så fort som möjligt när 

behov finns. Syftet som ligger till grund för att barn ska få vård omgående är att barnets 

problem inte ska ges tid att förvärras och därmed bli allt för omfattade.201 Lagstiftaren 

anser sig genom den nya regeln ha löst problemet med barns eventuellt långa väntan på 

behandling. Min uppfattning är att det med nuvarande utformning av bestämmelsen inte 

vunnits några tidsmässiga fördelar. Avsaknaden av tidsmässiga fördelar beror på att anta-

let fall då vårdnadshavaren söker om ensam vårdnad antas kunna öka i omfattning. En 

vårdnadshavare som får ett avslag från socialnämnden finner förmodligen anledning att 

väcka talan om ensam vårdad. En motiverad och processbenägen vårdnadshavare kan 

vara delaktig i dels en domstolsprocess för att få ensam vårdnad, dels en överklagande-

process i förvaltningsdomstol för att sträva efter att ge barnet den behövliga vården som 

socialnämnden inte tillstyrkt. 

När en socialnämnd fattat ett beslut om att inte ge barnet viss vård är domstolsväsendet 

den enda lösningen som kvarstår. När en förälder ansöker om omedelbar ensam vårdnad 

tills vidare mot bakgrund av att det är en fråga eller ett område vari vårdnadshavarna är 

oeniga är chansen att en tingsrätt meddelar ett intermistiskt beslut nästintill obefintlig.202 

Särskilt svårt är det i de fall båda vårdnadshavarna är att anse som lämpliga. Det är min 

uppfattning att domstolen sällan bedömer att konflikten mellan vårdnadshavarna kom-

mer att lösas genom ett intermistiskt beslut. När en vårdnadshavare står inför valet att 

driva en vårdnadsprocess finns det flera faktorer som ska beaktas. Två tungt vägande skäl 

att inte inleda en process är dels kostnaderna, dels tidsåtgången. För ett barn som har ett 

behov av nödvändig vård är det oftast viktigt att åtgärder och insatser kommer till stånd 

inom en snar framtid. Särskilt viktigt är det när det handlar om barn som har ett omgå-

ende behov av psykiatriska åtgärder och uppvisar allvarliga symptom. Ett barn ska inte i 

avvaktan på en domstolsprocess om vårdnadsform behöva vänta på att få behövlig vård. 

Ansvaret att agera i barnets bästa ligger på socialnämnd och att de bedömer att barnets 

                                                
201 Prop. 2011/12:53 s. 14.  
202 SOU 2007:52 s. 90.  
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behov är påtagligt och tydligt vilket, teoretiskt sett, ska innebära att barn inte behöver 

vänta på behandling i flera år. 

 

7.5 Risken för jävsanklagelser  

Något som allmänt sett skulle kunna bli ett problem är att socialnämnden anklagas för att 

vara jävig i sina bedömningar. För att exemplifiera risken att en handläggare på social-

nämnden anklagas för att vara jävig väljer jag att återkoppla till ett av de fall som re-

dogjordes för i kapitel sex.203 I fallet med Isa och Emil som varit utsatta för våld kan det 

finnas en risk för att mamman, som vill att barnen får vård, anser att handläggaren på 

socialnämnden är jävig. Skälet för en eventuell jävsanklagelse är att det är samma tjäns-

teman som tidigare varit inblandad i andra frågor där föräldrarna haft samarbetssvårig-

heter och ansvarat för samtalskontakter i dessa frågor. Det kan därför vara så att mam-

man har en föreställning om att tjänstemannen redan tagit ställning emot henne. I utred-

ningsarbetet lyfte 2002 års kommitté fram frågan om jäv som ett skäl emot bestämmel-

sen 6 kap. 13 a § FB. Kommittén belyste även att risken fanns att en tjänsteman ålades en 

för tung arbetsbörda om socialnämnden tilldelades befogenheten att fatta beslutet om 

vård. 204 Kommitténs uppfattning var att det finns situationer vari föräldrar befinner sig i 

en infekterad relation som föranlett flera kontakter med nämnden varpå föräldrarna möts 

av samma tjänsteman. Att möta samma tjänsteman i flera frågor kan vara problematiskt, 

om tjänstemannen uppfattas som mer välvilligt inställd till en av föräldrarna än den 

andre. Den motiverade föräldern som upplever sig åsidosatt, kan komma att uppfatta att 

tjänstemannen redan bestämt sig i en fråga. Om tjänstemannen på förhand bestämt sig 

finns en risk för att barnets bästa inte kommer att beaktas eftersom tjänstemannen då 

färgats av sin syn på föräldrarna i en annan fråga. Huruvida jävsanklagelser kommer att 

aktualiseras hos socialnämnd i framtiden återstår att se. 

 

7.6 Risken för att en infekterad föräldrakonflikt hindrar att ett barn får vård 

Socialnämnden har i praktiken ett stort ansvar att försöka ena föräldrarna i den tvistiga 

frågan. I de situationer när det finns barn som mår psykiskt dåligt på grund av föräldrar-

nas konflikt är min uppfattning att det finns en överhängande risk att BUP anser att vår-

                                                
203 Se ovan 6.3. 
204 SOU 2005:43 s. 144 ff. 
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den inte är påtaglig och tydlig. Som exempel använder jag mig av fallet med Isa och Emil 

som blivit utsatta för våld och den bedömning som BUP gjorde i deras fall.205 BUP anser 

inte att barnens behov av vård är påtagligt och tydligt med hänvisning till att det inte går 

att hjälpa barnen under tiden föräldrakonflikten är infekterad. BUP har i dessa fall före-

slagit vård eller behandling men vid ett senare skedde när vårdnadshavarnas konflikt lug-

nat ned sig. I Isas och Emils fall beslutade socialnämnden att inte medge vård.206 Ur soci-

alnämndens bedömning går det att utläsa att nämnden följer BUP:s behandlingsrekom-

mendation. Det betyder att nämnden är helt i händerna på BUP i de fall BUP bedömer 

att föräldrakonflikten är för infekterad för att barnen ska kunna behandlas omgående. En 

av orsakerna till att socialnämnden måste förlita sig på BUP:s rekommendationer är att 

nämnden saknar vana att arbeta med och saknar kunskap om psykisk- och psykologisk 

hälsa.  

Konsekvenserna av att socialnämnden följer BUP:s rekommendationer i dessa fall är att 

dessa barn inte kommer att kunna få vårdinsatser förrän vid ett senare skede. Som ovan 

nämnts uttalar lagstiftaren i propositionen att socialnämnden ska bedöma beslutets nöd-

vändighet för att förhindra att barnets tillstånd förvärras.207 Uttalandet tyder på att lagstif-

taren vill att nämnden är försiktig i sin bedömning då ett barns hälsotillstånd måste ris-

kera att förvärras för att barnets ska få behövlig vård. Om socialnämnden ska vara försik-

tig i sin bedömning räcker det med andra ord inte att barnet mår dåligt och har ett kon-

kret behov utan det måste dessutom föreligga en risk för att hälsotillståndet förvärras. 

Hypotetiskt innebär förarbetsuttalandet att barnets behov kan få stå tillbaka i priorite-

ringen mellan barnets behov av vård och en infekterad föräldrakonflikt om nämnden inte 

anser att barnets psykiska hälsa försämras genom att vänta på att föräldrakonflikten för-

bättras. Min uppfattning är att en strikt tolkning av förarbetsuttalandet innebär att fokus 

flyttas från barnets behov av vård till att lösa föräldrakonflikten. För att göra en parallell 

till annat arbete som socialnämnden ansvarar för kommer jag beröra en slutsats som 

gjorts vad gäller handläggningen inom tvångslagstiftningen, LVU. I studier som gjorts på 

socialtjänsten inom LVU-området har det fastställts att samtyckeskonstruktionen i för-

hållande till barnets skydd vid tillämpningen i praktiken har resulterat i en föräldrafokuse-

ring hos socialtjänsten. I samma studier påvisas att den motivations- och förhandlings-

                                                
205 Se ovan 6.3.2. 
206 Se ovan 6.3.1. 
207 Se prop. 2011/12:53 s. 27 se även ovan 5.3.4. 
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process som socialtjänsten använder sig av leder till att barnets rättigheter försummas.208 

Min åsikt är att bedömningen om barnets behov av vård inte kan tillåta föräldraperspek-

tiv att ta överhand. Syftet som ligger till grund för att barn ska få vård omgående är att 

barnets problem inte ska ges tid att förvärras och därmed bli allt för omfattade.209 Om 

socialnämnden i sin bedömning avgör att barnet har ett behov av vård och vårdbehovet 

ska tillgodoses när föräldrakonflikten är mindre infekterad menar jag att det finns en risk 

för att ett barn kan behöva invänta vård.  

 

7.7 En omvänd presumtion 

Vid en jämförelse av de andra reglerna i föräldrabalken framstår bestämmelsen i 6 kap. 

13 a § FB som särpräglad. Det finns två skillnader mellan 6 kap. 13 a § FB och andra reg-

ler i föräldrabalken. Den första skillnaden är att det tidigare fanns en mycket tydlig av-

gränsning mellan frivillighet och tvång för socialrättsliga insatser som i och med denna 

bestämmelse till viss del har suddats ut. Lagstiftaren har valt en slags medelväg mellan frivil-

lighet och tvång genom att ge socialnämnden makt att med ett partiellt tvång ge barnet psy-

kiatriska och psykologiska insatser. Socialnämnden kan i första hand ge barnet vård om 

en vårdnadshavare samtycker och nämnden kan ytterst enligt 2 § LVU omhänderta bar-

net i de fall ingen av vårdnadshavarna samtycker till behövlig vård. I den ena änden av 

vårdmöjligheter för barn finns helt frivilliga insatser och åtgärder som barn och föräldrar 

kan få genom SoL, i den andra änden finns omhändertagande av barn och placering ut-

anför hemmet enligt LVU och i mitten finns numera socialnämndens möjlighet att er-

sätta en vårdnadshavares motstånd med ett samtycke till vårdåtgärd.  

Bestämmelsens rättsföljd är socialrättsligt tvång men den placerades i föräldrabalken, inte 

LVU, för att markera en begränsning av utövandet av gemensam vårdnad.210 Rent lag-

tekniskt har lagstiftaren placerat en offentligrättslig reglering mitt ibland de civilrättsliga 

reglerna. Det är dessutom så att regleringen öppnar upp för att vårdnadshavare tillsam-

mans med socialnämnd ska tvista om barnets möjlighet att få vård och behandling i för-

valtningsdomstol. Min uppfattning är att det finns en risk för att vårdnadshavare som är 

missnöjda med det beslut socialnämnd meddelar med största sannolikhet kommer att 

                                                
208 Ponnert, Mellan klient och rättsystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv, s. 
255 f. 
209 Prop. 2011/12:53 s. 14.  
210 Prop. 2011/12:53 s. 26. 
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överklaga det till förvaltningsdomstol. En process inför förvaltningsdomstol riskerar, att 

på samma sätt som vårdnadsmål i tingsrätt, resultera i en djupare föräldrakonflikt.  

I och med det avgörande som nämnts ovan, NJA 2000 s. 345, har det konstaterats skilje-

linjen mellan gemensam och ensam vårdnad går vid att föräldrakonflikten måste vara så 

djup och svår att det inte går att samarbeta i frågor som rör barnet.211 I praxis har HD 

sagt att föräldrar kan tilldelas och ha gemensam vårdnad trots att de har problem att 

samarbeta. Inledningsvis sades att HD i NJA 2007 s. 382 klargjorde att gemensam vård-

nad är en utgångspunkt.212 I och med införandet av 6 kap. 13 a § FB menar jag att lagstif-

taren ytterligare befäst den utgångspunkten.  

Lagstiftning ska alltid tjäna ett handlingsdirigerande syfte för att lagstiftaren med hjälp av 

lagen ska kunna exempelvis förändra samhällets attityder och värderingar. Min åsikt är att 

en omvänd presumtion som den här kan sända ut fel signaler till vårdnadshavare. Att det 

finns vissa frågor i vilka det är lagligen sett accepterat att ha delade meningar. Åsikten 

motiverar jag delvis med att förarbetena förespråkar att bestämmelsen är en principiellt 

viktig begränsning i det praktiska utövandet av gemensam vårdnad.213 Det går att ifrågasätta 

hur den valda formuleringen begränsning ska tolkas. Det kan likväl anses vara en utvidgning 

av vilket förhållningssätt som en vårdnadshavare ska tillåts ha inom rättsinstitutet gemen-

sam vårdnad.  

Bestämmelsen hör inte hemma i föräldrabalken på grund av att bestämmelsens rättsver-

kan kan anses vara mer långtgående än vad som i många fall är påkallat. När jag talar om 

att rättsverkan är vidsträckt menar jag att presumtionen skiftat från att föräldrar ska vara 

överens till att föräldrar nu inte nödvändigtvis behöver vara överens om vilket behov ett 

barn har att få psykiatrisk eller psykologisk utredningen eller behandling. För att åter-

knyta till den syn på föräldrabalken som jag delar med Singer, tjänar föräldrabalken som 

rättskälla ett pedagogiskt syfte för föräldrar i förhållande till sina barn.214 Vidare menar 

jag att en omvänd presumtion sänder ut signaler till föräldrar att lagstiftaren inte längre 

ser lika strängt på enighet vid användandet av den gemensamma bestämmanderätten. 

Min åsikt är att den nya presumtionen är något som vid tillämpningen av bestämmelsen i 

6 kap. 13 a § FB kan komma att utvecklas till en negativ effekt. Det kan även påstås att 

den typen av omvänd presumtion inte passar in i rättsinstitutet gemensam vårdnad. Kra-

                                                
211 Se ovan 2.2.2. 
212 Se ovan 2.1.  
213 Prop. 2011/12:53 s. 26.  
214 Se ovan 3.4. 
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vet på samförståndslösningar har inskränkts genom bestämmelsen. I förarbetena till re-

geln kan jag inte finna något tecken på att lagstiftaren eftersträvat en sådan rättsföljd, det 

är därför inte sannolikt att en så avsevärd förändring kan anses ha genomförts utan att 

det tydligt uttalats i motiven. Frågan som jag bedömer kan få störst betydelse framöver är 

om tillkomsten av 6 kap. 13 a § FB innebär att kravet på samförstånd inom den gemen-

samma vårdnadsformen har inskränkts. 
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8 Avslutande kommentar 
 

För att på ett enkelt sätt beskriva det trepartsförhållande som existerar mellan barn, för-

äldrar och socialnämnd kan sägas att föräldrar har det främsta ansvaret för att barns 

hälso- och sjukvårdsbehov tillgodoses och ytterst är socialnämnden ansvarig. Nuvarande 

rättsläge kan ur ett tillämpningsperspektiv beskrivas som en trestegsraket. Den inleds ef-

ter att en motiverad vårdnadshavare söker socialnämndens samtycke för att den andre 

vårdnadshavaren motsätter sig barnets vård. I ett första steg ska socialnämndens utred-

ningsarbete bestå av att ta hänsyn till huvudregeln i föräldrabalken som stadgar att vård-

nadshavare har gemensam bestämmanderätt. Socialnämnd ska i och med huvudregeln 

försöka få vårdnadshavarna att enas i frågan. I andra hand sker ett övervägande om un-

dantagsregeln i 6 kap. 13 a § FB ska användas. I det här läget ska nämnden bedöma vil-

ken förälders inställning har godast skäl för sig, i förhållande till barnets bästa. När den 

vårdnadshavare som samtycker har goda skäl för sin inställning och barnet har ett påtag-

ligt och tydligt behov av vård kan nämnden istället för den motsägande föräldern sam-

tycka. I sista hand om ingen av vårdnadshavarna samtycker till behövlig vård och förut-

sättningarna i övrigt är uppfyllda, är det tvångslagen LVU som aktualiseras. Efter att 

nämnden ansökt hos förvaltningsdomstol kan barnet få vård enligt LVU. Om en av för-

äldrarna är att anse som lämplig vårdnadshavare kan socialnämnden även väcka talan om 

ändring av vårdnaden enligt 6 kap. 7 § FB. 

Som flera av remissinstanserna påpekat i förarbetena till 6 kap. 13 a § FB är det i många 

av fallen så att vårdnadshavarna har mer långtgående och djupa samarbetssvårigheter än 

att problemet stannar vid oenighet i en fråga rörande barnet.215 När förhållandena vård-

nadshavarna emellan är så dåliga att det inte föreligger verkliga förutsättningar för ge-

mensam vårdnad är åtminstone jag kritisk till vilken egentlig funktion bestämmelsen fyll-

ler. Som framgått av den föregående framställningen utgör bestämmelsen en risk för ne-

gativa effekter på möjligheterna att ensam förordnas vårdnaden i de situationer förutsätt-

ningarna är uppfyllda men domstolen väljer att se 6 kap. 13 a § FB som ett verktyg att 

använda vid gemensam vårdnad. Syftet bakom bestämmelsens införande är delvis att se 

till att barn ska slippa invänta ett vårdnadsbeslut från en domstol för att få vård och be-

handling men följderna för det enskilda barnet kan bli mer långgående än ett uteblivet 

vård- och behandlingstillfälle. Dagens utformning och tolkning av bestämmelsen medför 

                                                
215 Prop. 2011/12:53 s. 13. 
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i min mening en stor brist. Bristen grundar sig i inskränkningen av samförståndskravet. 

Lagstiftaren accepterar att vårdnadshavare är oeniga i vissa frågor och det sänder ut sig-

naler om att huvudregeln om vårdnadshavares enighet nu försvagats. Regeln måste ut-

värderas närmare för att det ska kunna avgöras om den fyller den funktion som regeln är 

avsedd att ha. 
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