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SAMMANFATTNING  
 

Uppsatsen behandlar problematiken om hur problem ska lösas då föräldrar med gemensam 

vårdnad inte kan komma överens. I uppsatsen presenteras problem som uppkommer när 

vårdnadshavare inte kommer överens. Domstolen kan endast besluta i frågor som gäller vart 

barnet ska bo och hur mycket umgänge en förälder ska ha. I övriga frågor är det upp till 

vårdnadshavarna att komma överens och kommer de inte överens ska det rådande förhållandet 

bestå. Under sommaren 2007 kom ett förslag om att en förälder skulle kunna få ensam 

bestämmanderätt. Detta innebär att då vårdnadshavarna inte kommer överens ska en 

domstol/myndighet kunna ge en av vårdnadshavarna rätten att ensam besluta inom en fråga 

eller ett område av frågor. På detta sätt består fortfarande den gemensamma vårdnaden men 

en förälder har ensamt mandat att fatta beslut i vissa frågor. Svaret på frågan som ställs i 

början på uppsatsen om hur lagen löser problem då vårdnadshavarna inte kommer överens är 

att det inte finns något sätt att lösa problemen. Kommer de inte överens ska rådande 

förhållandet bestå. Regeringen har med sin utredning uppmärksammat detta problem och 

förhoppningsvis kommer det snart en ändring. 
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1 INLEDNING 

När ett barn föds är det för de flesta en av deras livs största upplevelser. Är det första barnet är 

det troligen en spännande men samtidigt skrämmande känsla, att bli ansvarig för ett nytt liv 

som skall tas omhand i många år. Om sedan relationen till barnets andra förälder krackelerar 

förbyts känslan av lycka till känslan av misslyckande. Som förälder känner man nog ofta att 

man svikit barnet, genom att man inte lyckats hålla ihop barnets trygga borg.  

 

När domstolen utdömer gemensam vårdnad förutsätter den att föräldrarna kan samarbeta 

vilket inte alls är säkert då det räcker med att en förälder anser att de kan samarbeta för att få 

gemensam vårdnad. Vissa beslut kan domstolen vara med och besluta i medan andra är det 

upp till vårdnadshavarna själva att besluta i. När båda föräldrarna var tvungna att gå med på 

gemensam vårdnad för att det skulle utdömas var det enklare att fatta beslut då de medgivit att 

de trodde de kunde samarbeta. Det var också enklare om de inte kom överens då kunde de få 

ensam vårdnad. Idag kan ett föräldrapar tvingas försöka samarbeta fastän de inte kan. Det 

enda som kommer ut ur detta samarbete är att konflikten förvärras och mitt i allt finns ett barn 

som kan ta skada.  

 

Gemensam vårdnad är helt klart en bra lösning om föräldrarna lyckas samarbeta. Båda blir 

delaktiga och får vetskap om vad som pågår i barnets liv, det negativa är när de inte kan 

samarbeta. Lagen reglerar endast ett fåtal saker mellan föräldrarna. Rätten kan besluta om hos 

vem barnet ska bo och hur mycket umgänge den andra föräldern ska ha. De övriga besluten 

måste de komma överens om. Kommer de inte överens kan den ena eller båda föräldrarna 

vända sig till rätten och begära ensam vårdnad eller ta saken i egna händer genom att trotsa 

den andra förälderns vilja 

 

Frågan som uppkommer är om det verkligen är barnets bästa att ha två personer som bråkar 

varje gång ett beslut ska tas eller om det vore bättre om bara en person bestämde. 

 

Alla har nog en åsikt angående vad som är bäst för ett barn när föräldrarna separerat. En del 

tycker att barnets bästa är att det bor lika mycket hos båda föräldrarna andra tycker att barnet 

ska bo hos en förälder medan vissa hävdar att då det inte är barnet som är orsak till konflikten 

ska föräldrarna flytta varje vecka, inte barnet. Vart man än står i denna fråga är det viktigaste 

att barnet mår bra och kan utvecklas i en trygg och harmonisk miljö. Så länge barnet känner 
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att föräldrarna bryr sig och får kärlek och omsorg kan det praktiska runt omkring se ut lite hur 

som helst.  

 

Vad som är barnets bästa har varit föremål för omfattande debatter av mängder av forskare, 

politiker och lagstiftare. Det enda som dock kommit fram är att det finns massor med 

tyckande och vetande vuxna som alla har en åsikt om vad som är barnets bästa men ingen har 

lyckats komma fram till en entydig definition. Problemet som uppkommer när det inte finns 

någon entydig definition på ett begrepp är att alla försöker att tolka det på det sättet det gynnar 

dem mest. Människan är av naturen egoistisk och då denna definition berör barnen, vår 

framtid, borde den ses över så att det alltid blir vad som är varje barns bästa, inte vad som är 

bäst för den förälder som lyckas dra hårdast. 
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2 SYFTE  

Syftet med uppsatsen är att försöka utreda vem som bestämmer vad när föräldrarna har delad 

vårdnad. Inom vilka områden vårdnadshavarna ska vara överens och inom vilka områden en 

av föräldrarna kan bestämma. Uppsatsen behandlar även hur problem mellan föräldrar ska 

lösas enligt lagen. 

2.1 Problemformulering  

Hur ska man enligt lagen lösa frågor rörande barnet då barnets vårdnadshavare inte kan 

komma överens? 

2.2 Avgränsning  

Jag har valt att behandla frågor angående barnets folkbokföring, skolgång, passutfärdande och 

sjukvård. 

2.3 Metod  

Jag har använt mig av sedvanliga rättskällor, det vill säga lagtext, förarbeten, rättsfall och 

doktrin. Jag har med hjälp av dessa försökt komma fram till vad lagtexten vill förmedla.  
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3 VÅRDNADSFORMER 

3.1 Gemensam vårdnad 

Den vanligaste vårdnadsformen är gemensam vårdnad. Det innebär att två personer, oftast 

föräldrarna, har det rättsliga ansvaret rörande barnet. Föräldrarna behöver inte vara gifta för 

att ha gemensam vårdnad, de behöver inte heller bo tillsammans.1 Lagstiftarens mening med 

gemensam vårdnad var inte att barnet skulle bo lika mycket hos båda föräldrarna utan att båda 

föräldrarna blev delaktiga i beslut rörande barnet. Det bästa för barnet är enligt lagstiftaren att 

barnet får bo hos en förälder som har ansvar för den dagliga omsorgen och sedan ha ett bra 

umgänge med den andra föräldern.2  

 

Sedan 1970-talet har gemensam vårdnad presumerats vara det bästa för barnet. Vill någon av 

föräldrarna inte ha gemensam vårdnad måste den visa att gemensam vårdnad inte är barnets 

bästa. 3  Barnets vårdnadshavare ska gemensamt bestämma i frågor som rör barnet. Om 

föräldrarna har gemensam vårdnad men inte bor tillsammans behöver de inte vara delaktiga i 

alla små beslut. Den förälder som har barnet hos sig beslutar i frågor rörande barnets fritid, 

mat, kläder och sovtider. Det finns inget straff för den förälder som driver igenom sin vilja i 

strid mot den andra förälderns vilja. När ett beslut rör tredje man ska han kunna lita på att den 

föräldern pratar för båda föräldrarna förutsatt att det inte finns någon anledning att tro att det 

förekommer motsättningar mellan föräldrarna.4  

3.2 Ensam vårdnad 

Ensam vårdnad innebär att endast en person, oftast förälder, har den rättsliga vårdnaden om 

barnet. Den ensamma vårdnadshavaren kan själv bestämma allt som rör barnet. Ensam 

vårdnad förekommer mycket sällan och när det förekommer är det oftast för att föräldrarna 

inte anmält gemensam vårdnad eller då den gemensamma vårdnaden upplösts via domslut.5 

Fastän barnet har umgänge med den andra föräldern och vistas hos den föräldern har denne 

inget att säga till om rörande den legala vårdnaden. Umgängesföräldern har dock den faktiska 

                                                 
1 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
2 Ewerlöf, G., Sverne, T., Singer, A., (2004), Barnets bästa – om föräldrar och samhällets s. 52f. 
3 Schiratzki, J., (1997) Vårdnad och vårdnadstvister s. 60f.  
4 Prop. 1975/76:170 s. 178. 
5 Schiratzki, J., (2006) Barnrättens grunder s. 91f. 
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vårdnaden och har rätt att bestämma i frågor som uppkommer när barnet vistas hos honom 

eller henne.6 

3.3 Faktisk vårdnad 

Faktisk vårdnad innebär att vårdnadshavarna lämnar över den dagliga vårdnaden om barnet 

till någon annan. Detta sker t ex när ett barn lämnas på dagis eller hos någon annan som tar 

hand om barnet under dagen. Om ett barn lämnas hos någon annan än dess vårdnadshavare 

under en längre tid kan frågan om stadigvarande vård uppkomma. Det faller då på 

socialtjänsten att avgöra om det är så och i sådana fall medge eller avslå denna placering.7 När 

ett barn omhändertas enligt LVU har föräldrarna kvar den rättsliga vårdnaden medan 

socialtjänsten har den faktiska vårdnaden. Socialnämnden kan ge i uppdrag till någon annan 

att ta hand om barnet, den/de personen/erna har då samma skyldighet som en vårdnadshavare 

att tillgodose barnets rättigheter enligt FB 6:1 om omvårdnad, trygghet och fostran.8   

 

                                                 
6 Schiratzki, J., (1997) Vårdnad och vårdnadstvister s. 203. 
7 Ewerlöf, G., Sverne, T., Singer, A., (2004), Barnets bästa – om föräldrar och samhällets ansvar s. 44f. och 
SoL 6 kap. 6 §.  
8 LVU 11 § 4 och 5 st. 
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4 BARNETS BÄSTA 

I FN:s konvention om barnets rättigheter står det i art. 3: 
 

”1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 

behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess 

föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för 

detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 

för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 

gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.”9 

 

Varken svensk rätt eller FN:s konvention om barnets rättigheter har definierat vad barnets 

bästa innebär. Detta är ingen officiell version utan en sammanvägning av olika lagförslag och 

förarbeten.10  

 
”Det som utifrån barnets egna önskemål, vetskap och beprövad erfarenhet samt hänsyn som måste 

tas i den specifika beslutssituationen bedöms vara bäst för barnet.”11 

 

När en bedömning av vad som är bäst för barnet ska göras eftersträvas det att alla aspekter tas 

in och att det tillsammans arbetas fram en lösning som är bäst för just detta barn. Då det är 

svårt att objektivt komma fram till vad som är barnet bästa blir det dock till sist domaren och 

socialnämnden som definierar vad som är bäst för detta barn.12  

 

Dessa definitioner leder i vissa fall till att det presumeras att en viss sak är bäst för barnet. Det 

presumeras vara bäst för ett barn att föräldrarna har gemensam vårdnad. Den föräldern som 

yrkar på ensam vårdnad anses ha ”fel” och måste redovisa mycket goda skäl för att ett avsteg 

från presumtionen ska göras. I andra fall har barnets bästa vägts in i lagen och det antas vara 

bäst för barnet att fadern knyts till det legala faderskapet, det måste finnas starka skäl för att 
                                                 
9 FN:s konvention om barnets rättigheter art. 3. 
10 Melin, S. (2004) Barnkonventionen i svensk rätt. s. 16. 
11 Melin, S. (2004) Barnkonventionen i svensk rätt. s. 16. 
12 SOU 2005:43 s. 478. 
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kunna åberopa att detta inte är barnets bästa. Det finns dock fall där barnets bästa begränsas 

av andra intressen. Sådana fall är utlänningslags ärenden där det anses att barnets bästa inte 

kan styra invandringen i landet.13.  

 

Barnets bästa har som uppgift att skydda barnet och se till att samhället verkar för att alla barn 

får växa upp i en trygg och harmonisk miljö. Då ett ärende rörande ett barn ska avgöras ska 

alltid barnets bästa hamna i fokus. Principen ska skydda barnet och se till dess intressen. En 

annan viktig punkt när barnets bästa diskuteras är att myndigheter och domstolar inte ska se 

vad som är allmänt bäst för barnet utan vad som är bäst för just detta barn.14 

 

                                                 
13 Schiratzki, J. (2006) Barnrättens grunder. s. 32-36. 
14 Schiratzki, J. http://uit.no/jus/911/54 2007-04-21. 



D-UPPSATS – VÅRDNAD 

8 

5 VÅRDNAD 

5.1 Gemensam vårdnad förr och nu 

Enligt föräldrabalken som kom 1949 kunde inte föräldrar som inte var gifta med varandra ha 

gemensam vårdnad. Vårdnaden om barnet tillföll då mamman. Levde föräldrarna åtskilda på 

grund av söndring eller om föräldrarna skiljde sig skulle rätten bestämma vem som skulle ha 

vårdnaden om barnen. 1976 ändrades lagen och då kunde föräldrar som inte var gifta och som 

inte levde tillsammans utöva gemensam vårdnad, förutsatt att båda föräldrarna ville ha 

gemensam vårdnad.15 1998 ändrades det i vårdnadsparagrafen igen och gemensam vårdnad 

kunde utdömas även om en av föräldrarna var emot det.16  

 

5.2 Vem bestämmer vad? 

Enligt föräldrabalken har vårdnadshavaren ”rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter”. 17 Om barnet har två vårdnadshavare ska de i samråd 

bestämma vad som är bäst för barnet.18 Det står inte uttryckligen i lagen i vilka ärenden 

rörande barnet som föräldrarna måste samsas. Förarbetena anser att det skulle vara ohållbart 

om föräldrar som inte bor ihop behövde diskutera varje liten detalj rörande barnet. Som 

riktlinje har förarbetena ansett att den förälder som barnet bor hos ska kunna fatta vardagliga 

beslut såsom beslut om fritidsaktiviteter, kläder, mat och sovtider. Mer avgörande beslut 

såsom skolgång och bosättning bör fattas av båda vårdnadshavarna.19 Undantag råder om ett 

beslut med hänsyn till barnets bästa måste fattas skyndsamt och den andra vårdnadshavaren 

inte kan medverka i beslutsfattandet.20  

 

Om föräldrarna inte kommer överens om hos vem barnet ska bo kan rätten besluta det. Rätten 

kan också besluta om hur umgänget ska se ut.21 Rätten beslutar bara hos vem barnets ska bo 

inte vart barnet ska bo.22 

 

                                                 
15 Prop. 1975/76:170 s. 18-19 och 21.  
16 Prop. 1997/98:7 s. 8. 
17 FB 6 kap. 11 § 1 st. 
18 FB 6 kap. 13 § 1 st. 
19 Prop. 1975/76:170 s. 178. 
20 FB 6 kap. 13 §. 
21 FB 6 kap. 14a och 15a §§. 
22 FB 6 kap. 14a § 1 st. 
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Ett barn ska folkbokföras på den adress där det bor. Bor en av föräldrarna kvar på adressen 

familjen bodde på innan separationen och växelvist boende förekommer ska barnet stå kvar på 

den adressen, annars ska barnet skrivas där han/hon faktiskt bor. Om barnet bor lika mycket 

hos föräldrarna avgörs barnets folkbokföring av vart övriga syskon är folkbokförda, vart 

barnets skola är, vem av föräldrarna som ansvarar för praktiska lösningar och vart barnets 

kompisar finns.23 När ett barns folkbokföringsadress ska ändras ska ansökan göras av båda 

vårdnadshavarna.24 

 

Alla barn har allmän skolplikt. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår barnet fyller 7 

år och upphör efter vårterminens slut det kalenderår barnet fyller 16 år. 25  Om 

vårdnadshavarna begär skall ett barn som fyller 6 år innevarande kalenderår ha rätt att börja 

skolan. 26  Det är hemkommunen som ska se till att det finns grundskola för ett barn. 27 

Vårdnadshavare har rätt att önska i vilken skola deras barn ska gå och detta önskemål ska så 

långt det är möjligt tillgodoses. Ett önskemål får dock inte gå ut över andra barn gällande 

deras rätt till närhet till skolan eller generera organisatoriska och ekonomiska svårigheter för 

kommunen. En kommun har också rätt att frångå vårdnadshavares önskemål om val av skola 

om det är nödvändigt för att säkerställa tryggheten och studieron för andra elever.28   

 

Enligt 7 § 1 st. 2 p. passlagen skall båda vårdnadshavarnas medgivande finnas för att ett pass 

ska utfärdas till någon under arton år om det inte finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl ska 

enligt förarbetena tolkas så att om en förälder vistas i ett annat land, och det annars vore 

uppenbart att den vårdnadshavaren skulle givit sitt medgivande, får ett pass utfärdas.29 

 

När ett barn behöver sjukvård måste båda föräldrarna underrättas. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen ska en patient få ”anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 

metoder för undersökning, vård och behandling som finns”.30 Om en patient är minderårig 

och sjukvården är ingripande för barnet ska båda föräldrarna underrättas enligt FB 6:11.31 JO 

uttalar sig om att då ett barn tas in för vård måste vårdnadshavarna underrättas. Givetvis beror 

                                                 
23 Molin, A. (2006) Föräldraboken reglerna för dig som har barn s. 39. 
24 Folkbokföringslagen 30 § 1 st. 
25 Skollagen 3 kap. 7 och 10 §§. 
26 Skollagen 3 kap. 8 §. 
27 Skollagen 4 kap. 5 §.  
28 Skollagen 4 kap. 6 § 3 och 4 st.  
29 Prop. 1977/78:156 s. 43f. 
30 Hälso- och sjukvårdslagen 2b §.  
31 FB 6 kap. 13 §.  
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det på hur gammalt barnet är men ju yngre barnet är desto viktigare är det att samråd förs med 

föräldrarna.32 Det behövs också båda vårdnadshavarnas samtycke för att ett barn ska kunna få 

hjälpinsatser via socialtjänstlagen.33  

 

5.3 Varför är inte gemensam vårdnad mer reglerad? 

När gemensam vårdnad först infördes för föräldrar som inte bodde tillsammans byggde 

begreppet på att båda föräldrarna var överens om att gemensamt ha ansvar för barnen. Att det 

inte reglerades mer var för att föräldrar som valt att ha gemensam vårdnad själva ansågs ha en 

sådan bra relation att de kunde samsas angående barnen. Gemensam vårdnad fick endast 

utdömas om båda föräldrarna var överens om det. Om någon av föräldrarna ansåg att de inte 

kunde komma överens om barnen kunde den föräldern begära ensam vårdnad.  

 

1998 ändrades den gemensamma vårdnaden så att gemensam vårdnad kunde utdömas även 

om en förälder var emot det. Det diskuterades om det skulle preciseras vad en vårdnadshavare 

ensamt kunde besluta om eller inte. Regeringen ansåg inte att det behövdes ett förtydligande 

av lagen då det inte framkommit att det skapat konflikter mellan föräldrar som behövdes 

lagregleras. Det framfördes också att en lagreglering lika väl kunde skapa konflikter som 

motverka dem. 34  Diskussionen om att föräldrar som inte kom överens skulle kunna be 

domstolen att dela upp uppgifterna emellan dem tycktes inte falla i samklang med 

uppfattningen om att föräldrar så långt som möjligt själva skulle komma överens i frågorna 

rörande barnet.35   

 

5.4 Hur löses problem som uppkommer när föräldrarna inte kommer överens? 

Då ett barn ska börja skolan får föräldrarna välja om de vill önska i vilken skola deras barn 

ska gå i eller inte.36 Om föräldrarna inte är överens kan de inte önska skola eftersom båda 

föräldrarna måste vara delaktiga i beslut som gäller barnets skolgång. 37  Önskar inte 

föräldrarna någon skola placeras barnet i en skola nära hemmet.38 Om en av föräldrarna skulle 

                                                 
32 JO 2003/04 s. 315.  
33 Prop. 2005/06:99 s. 52. 
34 Prop. 1997/98:7 s. 55. 
35 SOU 1995:79 s. 83. 
36 Skollagen 4 kap. 6 §.  
37 Prop. 1975/76:170 s. 178. 
38 Skollagen 4 kap 6 §. 
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vilja att barnet ska byta skola måste den andra föräldern ge sitt godkännande. Skulle den 

andra föräldern inte ge sitt godkännande ska barnet stanna kvar i skolan det går i.39  

 

När en familj flyttar måste alla medlemmar i familjen som ska flytta anmäla det, 

anmälningsplikten gäller även barn. 40  För att ett adressbyte ska gå igenom måste båda 

vårdnadshavarna skriva under anmälan om adressändring.41 Om en av föräldrarna inte skriver 

under kan barnet enligt lag inte flytta. 42  Flyttar någon utan att ändra sin adress kan 

skatteverket ändra adressen om de upptäcker att någon stadigvarande bor på en annan adress 

än sin folkbokföringsadress. Personen tredskoskrivs då på sin nya bostadsadress.43 

 

Om någon är sjuk och behöver sjukvård kan den personen själv välja om han/hon vill ha vård 

eller ej.44 Om ett barn blir sjukt och endast en av vårdnadshavarna söker vård för barnet ska 

sjukvårdspersonalen kunna anta att den vårdnadshavaren informerar den andra 

vårdnadshavaren. Det är endast när personalen misstänker att den andra vårdnadshavaren 

skulle motsätta sig vården samt när det gäller ingripande åtgärder som de måste informera den 

andra vårdnadshavaren om den tilltänkta vården.45 Om ett barn behöver akutsjukvård och en 

eller båda vårdnadshavarna inte vill godkänna vården eller en/båda vårdnadshavarna inte är 

närvarande behövs inte deras godkännande. Enligt nödparagrafen i 24 kap. 4 § Brb har man i 

nöd rätt att frångå gällande lag. Skulle det vara fråga om vård som inte klassas som akutvård 

och en eller båda av vårdnadshavarna motsätter sig vård ska vårdpersonalen anmäla detta till 

socialtjänsten.46 Enligt FB 6:1 har alla barn rätt till omvårdnad och utsätter föräldrarna barnets 

hälsa för påtaglig risk tillgodoser de inte barnets rätt och då brister de i omsorg om barnet. 

Socialtjänsten kan då omhänderta barnet enligt 2 § LVU och på så sätt bestämma så att barnet 

får behövlig vård.47  

 

För att ett pass ska utfärdas till ett barn måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande. Ger 

inte båda vårdnadshavarna sina medgivande finns ett fåtal undantag som kan användas för att 

utfärda ett pass. Exempel på undantag då pass kan utfärdas utan den ena vårdnadshavarens 

                                                 
39 FB 6 kap. 11 och 13 §§. 
40 Folkbokföringslagen 6 §. 
41 Folkbokföringslagen 30 §. 
42 FB 6 kap. 11 och 13 §§. 
43 Prop. 1990/91:153 s. 109.  
44 RF 2 kap. 6 §. 
45 JO 2003/04 s 305. 
46 SoL 14 kap. 1 §. 
47 Prop 1989/90:28 s 108. 
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medgivande är när en av vårdnadshavarna vistas i ett annat land och det antas att den 

vårdnadshavaren annars skulle ha givit sitt medgivande. Eller när ett barn befinner sig 

utomlands och ansöker om ett provisoriskt pass kan detta utfärdas utan en eller båda 

vårdnadshavarnas medgivande om barnet ”befinner sig i en situation där det finns risk för att 

dess hälsa eller utveckling skadas”.48 Ett provisoriskt pass kan också utfärdas i utlandet mot 

en vårdnadshavares vilja om barnet förts ut ur Sverige olovligen eller kvarhållits i ett annat 

land. Ett pass kan även utfärdas i utlandet utan medgivande av barnets vårdnadshavare för ett 

barn som omedelbart vill återvända till Sverige då dess båda vårdnadshavare omkommit 

under den gemensamma resan.49 

 

I många frågor ska båda vårdnadshavarna ge sitt godkännande. Skulle en vårdnadshavare 

driva igenom sin vilja i strid mot den andras drabbas han/hon inte av någon rättslig påföljd. 

En utomstående som påverkas av ett beslut som en vårdnadshavare fattar måste kunna lita på 

informationen han/hon får från vårdnadshavaren, om det inte finns någon särskild anledning 

att tro att det förekommer oenigheter.50 

 

5.5 SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad 

Den 27 juli 2007 kom SOU 2007:52, en utredning som utreder rättsläget om 

samarbetssvårigheter mellan vårdnadshavare och fokuserar på att utreda hur beslut ska lösas 

då vårdnadshavarna inte är överens. Utredningen anser att det behövs en ny ordning på hur 

gemensamma beslut ska kommas överens utan att för stora undantag görs från principen om 

att föräldrar med gemensam vårdnad ska komma överens om det som rör barnet 

tillsammans.51 Deras förslag innebär att vårdnadshavarna ska kunna få hjälp att lösa sina 

samarbetssvårigheter.  De anser också att en förälder ska kunna ha bestämmanderätt över 

vissa frågor inte alla, det är inte fråga om någon heltäckande lösning på alla tvistefrågor utan 

endast en eller några frågor.52 

 

Förslaget innebär i likhet med 6 kap. 13 § 2 st. att en vårdnadshavare efter ett 

domstolsavgörande har rätt att själv fatta beslut om saker som inte tillhör den dagliga 

                                                 
48 Passlagen 11 § 2 st. 
49 Prop. 2005/06:144 s. 13. 
50 Prop. 1975/76:170 s. 178. 
51 SOU 2007:52 s. 93. 
52 SOU 2007:52 s. 91. 
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omsorgen även om den andra vårdnadshavaren har förhinder eller ej. 53   Bara för att en 

vårdnadshavare har rätt att själv fatta ett beslut betyder det inte att den inte får samarbeta med 

den andra vårdnadshavaren. En vårdnadshavare som fattar beslut om ett barn måste se dess 

konsekvenser och på så sätt inte fatta ett beslut mot den andra vårdnadshavarens vilja bara för 

att. Om en vårdnadstvist skulle uppkomma ligger det i den beslutfattande vårdnadshavarens 

intresse att ha försökt kunna samarbeta med den andra vårdnadshavaren. Skulle 

vårdnadshavaren däremot ha varit emot ett samarbete där det antas att de kunnat komma 

överens är det möjligt att detta ses som ett motverkande av barnets bästa, fastän 

vårdnadshavaren haft ensam bestämmanderätt. 54 

 

Att en förälder får rätten att besluta ensam i en eller flera frågor behöver inte innebära att det 

blir svårare för föräldrar att samarbeta. Sedan tidigare finns det redan beslut som kan fattas av 

domstol, umgänge och boende. Avgörandet av dessa beslut har inte lett till att tvisterna 

rörande andra frågor ökat.  Kritik har framförts att processbenägna föräldrar inte ens skulle 

försöka att enas i frågor rörande barnet. Detta är något som måste framföras och som måste 

tänkas på om institutet införs. Det borde kunna lösas med att endast vissa frågor tas upp till 

prövning och att vissa frågor hör ihop med andra. 55   

 

Utredningen har kommit fram till ett förslaget som innebär att: ”Om barnet står under vårdnad 

av båda föräldrarna, skall den ena av dem kunna ges rätt att ensam bestämma i sådana frågor 

som gäller  

1. barnets tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård, 

2. barnets tillgång till insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, och 

3. förskoleverksamhet för barnet samt barnets skolgång och skolbarnsomsorg.”56 

 

De har också ett förslag som innebär att: ”Den vårdnadshavare som barnet enligt 

domstolsavgörande eller föräldrarnas avtal skall bo tillsammans med får ensam bestämma var 

i Sverige han eller hon skall bo tillsammans med barnet.”57 En bedömning som bör göras är 

att om en förälder vill flytta utomlands med barnet bör det krävas ett godkännande från den 

                                                 
53 SOU 2007:52 s. 104 
54 SOU 2007:52 s. 105f. 
55 SOU 2007:52 s. 91f. 
56 SOU 2007:52 s. 110. 
57 SOU 2007:52 s. 115. 
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andra vårdnadshavaren. Detta förslag innebär inte att alla ”faktiska” boendeföräldrar kan 

flytta med sina barn, förslaget innebär att bara i de fall barnets bästa har avgjorts genom beslut, 

dom, eller avtal kan boendeföräldern flytta med barnet. Eftersom ett barn som flyttar måste 

folkbokföras på sin nya adress och det i folkbokföringslagen står att båda vårdnadshavarna 

ska anmäla detta, anser utredningen att det ska ändras i lagen till att den vårdnadshavare som 

fått bestämmanderätt över barnets boende också ska kunna anmäla ny adress.58 

                                                 
58 SOU 2007:52 s. 115-119. 
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6 RÄTTSPRAXIS OCH MYNDIGHETSUTLÅTANDEN 

6.1 RÅ 1987 ref. 127 

1987 ansökte Ingrid E om ett pass för hennes då 13-årige son. Roland E som också han var 

vårdnadshavare fick tillfälle att yttra sig och han motsatte sig att ett pass utfärdades. Som skäl 

framförde han att ”den gemensamma vårdnaden inte fungerade”. Polismyndigheten 

inhämtade uppgifter från socialtjänsten, som yttrade att enligt deras uppfattning var 

oenigheten rörande passet ett utryck för föräldrarnas vårdnads- och umgängeskonflikt. 

Socialnämnden ansåg inte att det fanns något hinder enligt barnets bästa för att ett pass inte 

skulle utfärdas. Polismyndigheten beslutade att ett pass skulle utfärdas så snart beslutet vunnit 

laga kraft. 

 

Roland E överklagade och yrkade att passansökan skulle avslås, Ingrid E bestred och 

hänvisade till att sonen tidigare haft pass och att passet behövdes för en semesterresa. 

Länsstyrelsen upphävde beslutet med motiveringen att för att ett pass ska utfärdas måste båda 

vårdnadshavarna ge sitt godkännande om att det inte förelåg synnerliga skäl.  

 

Ingrid E överklagade men kammarrätten vidhöll länsrättens beslut. Ingrid E överklagade till 

Regeringsrätten och fick prövningstillstånd. Regeringsrätten anförde att då det finns två 

vårdnadshavare skall dessa tillsammans besluta i frågor rörande barnet. Rörande vissa frågor, 

om beslutet inte går att skjuta upp och den ene vårdnadshavaren är förhindrad att vara med, 

får den andra vårdnadshavaren själv besluta i frågan. Enligt passlagen får inte ett pass utfärdas 

om enbart en vårdnadshavare ger sitt medgivande om det inte finns synnerliga skäl. 

Synnerliga skäl är då en vårdnadshavare vistas utomlands och det är uppenbart att den 

vårdnadshavaren annars hade givit sitt medgivande. Om den ena vårdnadshavaren motsätter 

sig att ett pass utfärdas får passet endast utfärdas då det finns specifika omständigheter. 

Sådana specifika omständigheter är barnets ålder, behov och egen vilja. Undantagsregelns 

mening bör inte vara att lösa problemen som uppkommit till följd av den gemensamma 

vårdnaden. Då det framkommit att det inte är passfrågan i sig utan den gemensamma 

vårdnaden som är den stora frågan går det inte att använda undantagsreglerna för att utfärda 

ett pass. Regeringsrätten avslår överklagan.  
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6.2 JO 2004/05 s. 342 

När ett barn är skolpliktigt är det kommunens skyldighet att ge det en plats inom skolan. I 

månadsskiftet juli/augusti informerade M:s mamma rektorn för Kyrkheddinge skola att hon 

och hennes son skulle flytta till Staffanstorps kommun och att hon hade önskemål om att få 

skriva in sin son i Kyrkheddinge skola. Då moderns bostad låg inom skolans 

upptagningsområde var det skäl för att M skulle skrivas in i skolan även att han inte var 

folkbokförd där ännu. När M antogs till Kyrkheddinge skolan tycks de ha känt till att 

föräldrarna hade gemensam vårdnad och att det pågick en vårdnadstvist. Skolan kontaktade 

aldrig M:s pappa och förhörde sig om hans inställning. JO riktade kritik mot skolan att de inte 

kontaktade den andra vårdnadshavaren och hörde om hans inställning till att skriva in M i 

Kyrkheddinge skola. 

 

6.3 JO 2001/02 s. 397 

Å.M.E mamma till D, riktade klagomål mot Långskataskolan för att de skrivit in hennes 

dotter i deras skola fastän hon redan var inskriven i Norrmalmskolan. Enligt utredningen hade 

D:s pappa ringt till rektorn på Långskataskolan och ville att D skulle få börja där. Pappan 

bodde inom Långskataskolans upptagningsområde och dottern var mantalsskriven hos pappan. 

Å.M.E. kontaktade rektorn på Långskataskolan och informerade att D:s pappa flyttat D mot 

hennes vilja. Rektorn informerade om den närhetsprincip som gäller i deras kommun och att 

dottern placerats efter detta. JO uttryckte att en vårdnadshavare aldrig ensam får flytta barnet 

utan att den andra vårdnadshavarens samtycke. Skolan skall alltid kolla upp vem som är 

vårdnadshavare och även om det finns regler om i vilken skola ett barn ska gå kan som regel 

en förälder aldrig ensam besluta om i vilken skola barnet ska gå. 

 

6.4  JO 2000/01 s. 472 

1997 började P. förskolan. Personalen tyckte att P. behövde extra stöd så för att hjälpa P. fick 

han extra mycket tid och uppmärksamhet av personalen. Från hösten 1998 fick P. ett par 

timmar i veckan extra stöd av en resurspedagog.  För att kunna utvärdera P:s behov utfördes 

ett utvecklingstest av en psykolog. Personalen hade samrått och diskuterat med modern som 

var positiv till all hjälp som P fick. Modern var även positiv till att en psykolog skulle testa 

P:s begrepps- och språkförmåga. Barnets far Enrico framförde ett klagomål mot 

psykologenheten för att ha utfört ett begåvningstest på hans son utan hans tillåtelse. Enrico 
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blev aldrig informerad och enligt Enrico har barnets mor heller aldrig givits sitt tillstånd. JO 

riktade kritik mot psykologenheten att de inte inhämtat tillstånd från båda vårdnadshavarna, 

för att få utföra ett begåvningstest på deras son. JO var också kritisk till att mamman inte 

förstått vad för test det var frågan om. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna får utförlig 

information om vad deras barn ska genomgå.  

 

6.5 JO 2005/06 s. 371 

B.S., ombud för N.S. frågade i en skrivelse till JO om rektorn på Karlbergsskolan gjort rätt då 

hon skrev in hans dotter V i deras skola utan hans medgivande. N.S. ville också att rektorn på 

Karlbergsskolan skulle skriva ut hans dotter ur skolan och att hon skulle återinskrivas i skolan 

i Stockholm.  

 

M.S. och N.S. hade gemensam vårdnad om dottern V. I juni 2002 skrevs V ut ur den skola i 

Stockholm hon var inskriven i. I augusti ville M.S. skriva in V i Karlbergsskolan i Karlskoga. 

Det framkom att fadern motsatte sig att V skrevs in i den kommunala skolan samt att han 

motsatt sig att barnet folkbokförts i Karlskoga. Trots att fadern motsatts sig att barnet skrevs 

in i grundskolan skrevs det in då det enligt kommunen förelåg en skyldighet att erbjuda plats i 

kommunens skola eftersom barnet var skolpliktigt och skriven i kommunen. 

 

JO:s utredning visade att V var 6 år gammal och således inte skolpliktig. Karlskoga kommun 

gjorde fel då de skrev in V i sin skola. Trots att V var inskriven i Stockholm och båda 

föräldrarna var överens om att V skulle börja skolan vid 6 års ålder gäller inte det när fadern 

inte vill att V ska skrivas in i grundskolan i Karlskoga kommun. Om V varit skolpliktig hade 

Karlskoga kommun gjort rätt då ett skolpliktigt barn måste skrivas in i en skola fastän en 

vårdnadshavare inte vill.  

 

6.6 JO 2003/04 s. 202 

M.P. riktade klagomål mot skatteverket för handläggningen rörande folkbokföringen av hans 

dotter K.P. K.P:s mamma anmälde till skatteverket att K.P. hade ny adress. För att ändra ett 

barns adress behövs båda vårdnadshavarnas medgivande. Då M.P:s medgivande saknades 

skickade skatteverket en komplettering och bad att M.P. skulle skriva på dotterns flyttanmälan. 

M.P. meddelade att han inte tänkte skriva på flyttanmälan och att han inte ville godkänna 
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några papper angående dotterns flytt. Skatteverket beslutade att tredskoskriva dottern på 

hennes nya adress och skickade ett upplysningsbrev till pappan. JO kommenterade att 

skatteverket brustit i sin handläggning då de inte delgivit M.P. uppgifterna som K.P:s mamma 

ingivit till skattemyndigheterna.  

 

6.7 JO 2002/03 s. 290 

M.P. riktade kritik mot Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) verksamheten vid Östersunds 

sjukhus för att de inte meddelat honom som vårdnadshavare om att det fanns misstankar om 

att hans dotter blivit utsatt för sexuella övergrepp i moderns hem av moderns sambo. M.P. 

fick först efter ett år veta vad som hänt när hans dotter själv berättade om det för honom. Han 

begav sig till BUP och fick efter övertalning se sin dotters journal. I journalen framgick det att 

utredande personal beslutat att inte polisanmäla händelsen då de ansåg att berättelsen var så 

vag och att de själva tillsammans med modern diskuterat vilket skydd som dottern kunde 

behövda. JO kritiserade BUP för att de inte anmält händelsen. Enligt SoL 14 kap. § 1 räcker 

det med misstanke om att något inte står rätt till för att förhållandet ska anmälas till 

socialtjänsten, sedan är det upp till socialtjänsten att efter en utredning göra bedömningen om 

något ytterligare ska göras. Även om en berörd myndighet tycker att de vidtagit tillräckliga 

åtgärder ska en anmäla lämnas till socialtjänsten. Då personalen utarbetat ett skydd av dottern 

tillsammans med modern kan de inte ha ansett att hennes berättelse var helt ogrundad och 

därför förelåg det anmälningsskyldighet. I varje fall måste det göras en bedömning om båda 

vårdnadshavarna måste kontaktas när ett barn behöver vård. I detta fall borde barnets far 

informerats om planerade vård- och behandlingsinsatser då det troligen förelåg en 

intressekonflikt mellan honom och modern.  

 

6.8 JO 2004/05 s. 299 

S.E. JO-anmälde Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Lund för att de inte 

anmält en misstänkt misshandel av hans dotter till socialtjänsten. Under ett besök hos BUP 

klagade flickan på värk i axeln. Flickan berättade att hon hamnat i bråk med mamman och att 

hon fått ett slag av en sopskyffel. Personalen på BUP tog med sig flickan till Barn- och 

ungdomscentralen (BAS) för undersökning. I journalanteckningar från BAS framgår att 

flickan berättat att hon tidigare fått örfilar från mamman och att mamman även slagit 

småsyskonen. Trots detta anmäldes inte händelsen utan flickan remitterades tillbaka till BUP. 
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Enligt SoL 14 kap. 1 § har personer som via myndighetsverksamhet kommer i kontakt med 

barn och ungdomar skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om något 

som innebär att socialtjänsten bör ingripa. Utredningen har visat att frågan om misshandel 

diskuterades av personalen på BUP men att den samlade bedömningen blev att ingen anmälan 

var nödvändig. Personalen anförde att de mycket väl var medvetna om sin skyldighet att 

anmäla förhållanden som kan innebära att socialtjänsten bör ingripa men att de gjort 

bedömningen att det rört sig om ett tonårsbråk mellan mor och dotter.  

 

JO kritiserade BUP för att de inte anmält händelsen till socialtjänsten. JO kritiserar också 

BAS för att inte heller de anmält händelsen. Varje myndighet har var för sig anmälningsplikt 

och det går inte att hänvisa till att det ålagts en annan myndighet skyldighet att anmäla. 
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7 DISKUSSIONSANALYS 

Alla barn behöver få omsorg och känna sig trygga och älskade. Lagen säger i 6 kap. 1 § 1 men. 

att ”barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran”. När föräldrar delar på sig blir 

det oftast barnen som råkar i kläm och från lagens sida har man försökt att skydda barnet 

genom att lagstifta så att utgångspunkten alltid ska vara barnets bästa.  

 

Gemensam vårdnad är oftast det bästa sättet att få föräldrar som flyttat isär att fortfarande vara 

aktiva i sitt barns liv. Att det går att utdöma gemensam vårdnad fastän en förälder tycker att 

de inte kan samarbeta är båda bra och dåligt. Bra på så sätt att båda föräldrarna får insikt i 

barnets liv, medan det blir fel om barnet blir en anledning till fortsatta bråk. Lagen menar att 

då bara en förälder finns närvarande ska den kunna bestämma om vardagssaker medan stora 

beslut måste fattas av båda föräldrarna tillsammans. Att det inte finns preciserat vad som 

tillhör vardagsbeslut och vad som båda föräldrarna ska vara med och bestämma om var ett 

beslut som togs för att inte skapa fler konflikter mellan föräldrarna. När beslutet togs kunde 

föräldrarna endast ha gemensam vårdnad om båda två ville det och då antog lagstiftarna att 

om föräldrarna ansåg att de kunde samarbeta skulle de klara av att själva bestämma hur 

bestämmanderätten angående vårdnaden skulle se ut. Nu när gemensam vårdnad kan utdömas 

även om en av föräldrarna anser att de inte kan samarbeta skapar detta ett problem som borde 

regleras.  

 

Ofta när det pratas om vårdnad och vårdnadshavare upplevs det som om det är deras rätt som 

kränks, det är de som har blivit överkörda och de har inte fått sin vilja fram. Ofta glöms 

barnen bort och det fokusera bara på vårdnadshavarna. Att ha barn är inte lätt, det är mycket 

som ska bestämmas, regler som ska sättas upp och framförallt ska två uppfostringsmetoder 

sammanflätas. Att ge efter för det man tycker är rätt är inte heller alltid så lätt men det brukar 

finnas flera ”rätta” lösningar på ett problem. Att kompromissa är en förutsättning för att 

gemensam vårdnad ska fungera. Om vårdnadshavarna är allt för långt ifrån varandra och de 

inte kan samsas alls är ensam beslutanderätt en bra sak men det får inte missbrukas. Barn är 

en gåva som man får tillsammans, de är värda att kämpa för och de förtjäna det bästa. Att 

svälja sin stolthet och kompromissa om saker man tycker är viktiga är stort. Självklart ska 

man inte kompromissa om barnets väl, trygghet och omsorg men förhoppningsvis har de 

flesta samma mål gällande detta, bara olika vägar dit.    
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Ett barn får börja skolan det året det fyller 6 år men eftersom barnet inte har skolplikt förrän 

det året det fyller 7 år bestämmer vårdnadshavarna om barnet ska börja ett år tidigare eller 

inte. För att barnet ska få börja när det är 6 år måste både föräldrarna ge sitt samtycke. I JO-

utlåtandet 2005/06 s. 371 har en mamma flyttat med sitt 6 åriga barn och begärt att det ska 

skrivas in i den nya kommunens skola. Då barnet är folkbokfört i den nya kommunen har det 

rätt att gå i skola där men eftersom pappan inte vill att barnet går i skola där spelar det ingen 

roll att barnet tidigare varit inskriven i tidig skolgång. Även om pappan givit sitt medgivande 

att skriva in barnet i en annan skola betyder inte det att hans medgivande följer med när barnet 

flyttar till en annan kommun.  

 

När barnet ska börja skolan har föräldrarna rätt att önska i vilken skola barnet ska gå i. När det 

gäller utbildning är det ett område som båda vårdnadshavarna ska vara med och bestämma om. 

JO uttalar sig rörande olika fall där barn tagits emot i skolor utan att båda vårdnadshavarnas 

samtycke efterfrågats. Rörande byte av skola måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande, 

vilket medför att den vårdnadshavare som barnet bor med inte kan flytta vart den vill. En 

kommun ska ta emot ett barn i deras skola om det är skolpliktigt och folkbokfört i kommunen 

eller om det finns andra omständigheter som bidrar till att kommunen borde ta emot barnet.  

 

Att båda vårdnadshavarnas medgivande ska finnas för att ett barn ska byta skola ger båda 

vårdnadshavarna insyn i barnets skolgång och de har rätt att placera barnet i en friskola eller 

inom en speciell inriktning. Det ger också trygghet att ett barn inte placeras i en skola där de 

utövar en speciell tro eller pedagogik om en vårdnadshavare är motståndare till det. När inte 

vårdnadshavarna bor ihop och båda ska vara med och bestämma kan rätten att ha 

medbestämmande rörande barnet bli ett sätt att hindra boendeföräldern att flytta. Detta är 

något som hindrar boendeförälderns rörelsefrihet, den föräldern barnet inte bor med har dock 

rätt att flytta vart den vill.  

 

För att kunna flytta med ett barn behövs båda vårdnadshavarnas underskrift på flyttanmälan. 

Om endast en vårdnadshavare skriver på godkänns den inte av skatteverket. Skulle en 

vårdnadshavare ta barnet och flytta utan den andra vårdnadshavarens godkännande kommer 

barnet att tredskoskrivas på sin nya adress när skatteverket upptäcker att barnet inte längre bor 

på sin gamla adress. JO kan inte ändra ett beslut eller kommentera ett besluts riktighet, JO kan 

endast kontrollera hur myndigheter följer lagen. I JO 2003/04 s. 202 anser JO att skatteverket 

borde ha informerat fadern om att mamman insänt uppgifterna och bett om en kommentar och 
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inte endast översänt upplysningar när ärendet var avgjort. Boendeföräldern kan vara tvungen 

att flytta för att ta ett jobb, för att familjen behöver större eller mindre bostad eller för att 

komma närmare släkt och vänner. En vårdnadshavare kan på samma sätt som gällande skola 

hindra att boendeföräldern flyttar. Det boendeföräldern kan göra är att begära ensam vårdnad 

eller trotsa den andra vårdnadshavaren och flytta ändå. Flyttar boendeföräldern finns det inget 

den andra föräldern kan göra, förutom att begära ensam vårdnad och ange samarbetsproblem. 

Det som kan stoppa en förälder från att flytta är om barnets umgänge med den andra föräldern 

hindras. Fastän det i lagen står att båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande när ett barn 

ska folkbokföras på annan adress finns det sätt att gå runt lagen. Flyttar ett barn och 

skatteverket får in en anmälan med bara en vårdnadshavares namnteckning skickas en 

blankett till den andra vårdnadshavaren för att få han/hennes medgivande. Inkommer inte det 

och skatteverket anser att barnet bor på sin nya adress tredskoskrivs barnet på sin nya adress i 

alla fall. På detta sätt kan ett barn flytta utan att båda vårdnadshavarna ger sitt medgivande. 

Detta är ett kryp hål i lagen, har barnet tredskoskrivits på sin nya adress kan den andra 

föräldern inte begära omprövning av ärendet då båda vårdnadshavarna måste begära 

omprövning av folkbokföringsärenden tillsammans.  

 

Ett psykologtest faller inom området där båda vårdnadshavarna har beslutanderätt. JO 

kritiserade en psykolog för att inte ha förklarat för föräldrarna vilket test som skulle utföras på 

deras son och för att inte ha inte ha fått medgivande från dem båda. Deras son började 

förskolan och personalen ansåg att han behövde mer stöd för att utvecklas. Sonen fick extra 

tid och en resursperson sattes in ett par timmar i veckan. Personalen diskuterade all hjälp 

sonen fick med mamma och hon var positiv till att hans begrepps- och språkförmåga skulle 

testas av en psykolog. Båda vårdnadshavarna måste konsulteras innan ett barn ska begå ett 

psykologtest. Psykologtest är ett sådant ingrepp som kan skada barnet och därför ska båda 

föräldrarna ge sitt medgivande. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, allting har en fördel och 

en nackdel. Fördelen är att båda föräldrarna blir insatta i barnets problem, nackdelen är om en 

av föräldrarna är orsak till att barnet behöver psykologhjälp då kan den föräldern hindra att 

barnet får behövlig hjälp. 

 

Alla har rätt att få sjukvård. När ett barn behöver vård måste barnets vårdnadshavare ge sitt 

medgivande till vården om det inte är en nödsituation. Vissa vårdnadshavare vill inte att 

barnet ska få en viss typ av vård på grund av t ex olika trosuppfattningar. Om det föreligger 

risk för barnets liv eller hälsa har sjukvårdspersonalen rätt att ändå behandla barnet enligt 



D-UPPSATS – DISKUSSIONSANALYS 

23 

nödparagrafen i 24 kap. 4 § Brb. Skulle det inte föreligga en nödsituation men barnet ändå 

behöver sjukvård kan sjukvårdspersonalen anmäla detta till socialtjänsten som då kan gripa in 

och omhänderta barnet så att det får behövlig vård. På detta sätt kan barnet få vård även om en 

eller båda vårdnadshavarna inte vill det. Något som är viktigt är att myndighetspersonal vågar 

anmäla missförhållanden till socialnämnden. I JO-fall 2004/05 s. 299 anmäls aldrig en möjlig 

misshandel av ett barn. Även om socialnämnden efter sin utredning kommit fram till att det 

inte var något så behövs deras utredning. Det är en skyldighet att anmäla misstänkta 

oegentligheter, detta borde alla göra för att skydda barnen från att far illa.  

 

Självklart ska ett barn få bästa möjliga vård om det behövs. Ett barn ska inte lida för att 

vårdnadshavarna har en annan syn på sjukvården, på grund av trosuppfattningar eller för att 

vårdnadshavarna inte kan komma överens. Det viktiga är att barnet får tillfredställande vård 

och att det inte lider eller får bestående men bara för att vårdnadshavarna hindrade 

sjukvårdspersonalen att göra sitt jobb.  

 

I JO-fall 2002/03 s. 290 gjordes bedömningen att inte meddela den andra vårdnadshavaren att 

barnet varit inne för vård. När det är fråga om sexuella övergrepp och det finns misstanke om 

att den icke vårdsökande vårdnadshavaren utsätter barnet för övergrepp förstår jag att de inte 

vill meddela detta. Dock ska det anmälas till socialnämnden som kan göra en utredning och 

bedöma om polisen ska kontaktas. Jag förstår inte att när ett barn berättar att det utsatts för 

övergrepp av någon annan än sin vårdnadshavare att den personen fortfarande får umgås med 

barnet. I detta fall var det mamman som kontaktade BUP och hon hade en relation med den 

misstänkte förövaren, en självklarhet borde ha varit att kontakta pappan som också han var 

vårdnadshavare. Jag anser att mamman var partisk, pappan borde ha underrättats och fått en 

möjlighet att hjälpa sin dotter. Det är alltid svårt att bedöma när ett barn säger sig blivit utsatt 

för övergrepp. Är det en vårdnadshavare är det särskilt svårt eftersom han/hon har vissa 

rättigheter och skyldigheter gentemot barnet och dessa ska inte tas ifrån honom/henne utan 

ordentlig bevisning. När det nu rörde sig om en person som inte var vårdnadshavare borde 

den vårdnadshavare som inte var partisk blivit underrättad och fått möjlighet att hjälpa barnet. 

Å andra sidan kan det tänkas att pappan och mammans sambo inte hade någon bra relation 

och det blivit en stor konflikt så att barnet kommit i andra hand. Jag tycker dock att pappan 

skulle ha fått veta, då han var vårdnadshavare och hade rätt att ta del i sin dotters liv. 
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För att ett pass ska kunna utfärdas för ett barn måste båda vårdnadshavarna ge sitt tillstånd, 

om det inte finns synnerliga skäl. Att båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande är ett 

säkerhetsskäl för att en vårdnadshavare inte ska kunna föra ut barnet ur landet utan att den 

andra vårdnadshavaren vet om det. Det försvårar dock om vårdnadshavarna har en konflikt 

och resultatet blir att barnet inte kan följa med på en semesterresa eller skolresa på grund av 

avsaknaden av pass. I RÅ 1987 ref.127 uppkommer problematiken att pappan på grund av en 

konflikt med mamma tar ut det över barnet. Pappans anledning till att inte ge sitt 

godkännande för sonens pass är för att han anser att ”den gemensamma vårdnaden inte 

fungerar”. Pappan är inte orolig för att barnet under lång tid ska föras ut ur landet eller tas 

ifrån honom. Huvudanledningen är att pappan upplever att den gemensamma vårdnaden inte 

fungerar och straffar barnet för att han och barnets mamma inte kan komma överens. En 

vårdnadshavare borde kunna yrka att en domstol avgör vissa frågor. Samarbetssvårigheterna 

behöver inte vara så svåra att ensam vårdnad är att föredra men en oberoende 

domstol/myndighet borde kunna gå in och avgöra saken om ett barn ska få pass eller inte. 

Enligt förarbetena kan ett pass endast utfärdas om det föreligger synnerliga skäl. Jag tycker att 

så länge det inte finns risk för att ett barn kommer att föras ut ur landet på längre eller 

obestämd tid ska en domstol/myndighet besluta om ett pass. Att få se världen, uppleva nya 

kulturer se andra klimat är otroligt roligt och lärorikt. En upplevelse som alla som har 

möjligheten borde få chansen att se. Ett barn borde inte hindras av en konflikt mellan 

föräldrarna om det inte finns risk för att barnet lider men eller risk för att barnet inte återinförs 

i landet.   

 

Ensam beslutanderätt har i princip funnits inom sjukvården på så sätt att då vårdnadshavare 

har varit oense om barnet ska få vård eller inte har socialtjänsten kunnat komma in och 

omhänderta barnet och besluta om vård. På så vis har den föräldern som förespråkat vård fått 

igenom sin vilja. Detta är naturligtvis ett bra sätt men om ett barn ofta behöver sjukvård kan 

det bli svårt om socialtjänsten ska kopplas in varje gång, det vore lättare om en förälder fick 

beslutanderätt och det slapp bli problem varje gång barnet behöver vård.  

 

Hur man än vrider och vänder på vad som är bra och dåligt med gemensam vårdnad kommer 

det aldrig att kunna arbetas fram en mallösning. Alla fall är olika och unika. I vissa familjer 

fungerar gemensam vårdnad utan problem, i andra fungerar det efter lite hjälp och i några få 

fungerar det inte alls. Jag tror på det nya förslaget med beslutanderätt i vissa frågor. 

Förhoppningsvis blir det mindre bråk mellan vårdnadshavarna när en vårdnadshavare har rätt 
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att besluta i frågorna och de inte behöver diskuteras. Visserligen vore det bra om den 

vårdnadshavaren som får beslutanderätten pratar med den andre vårdnadshavaren och ser vad 

han/hon tycker. Det som är bra är att i frågor vårdnadshavarna står mycket långt ifrån 

varandra behöver de inte komma överens utan frågan bestäms av den med beslutanderätt. 

Förhoppningsvis minskar detta anledningen till bråk mellan vårdnadshavarna och på så sätt 

gynnas barnet.  

 

Jag tror på det nya förslaget och hoppas att det blir lättare för barnet. I förslaget saknar jag 

regleringen om passreglerna. Världen känns mindre idag än den gjorde förr och barn borde få 

möjligheten att följa med ut och resa trots samarbetssvårigheter mellan vårdnadshavarna. Att 

hindra ett barn att få ett pass bara för att känns otroligt långsint och jag hoppas att det inte 

förekommer. Att oroa sig för att sitt barn ska rövas bort och lämnas kvar utomlands ska 

naturligtvis tas på allvar men finns inte denna risk borde barnet få följa med ut och resa. 

Under sommaren har ett steg i rätt riktning tagits med det finns fortfarande mycket kvar att 

göra och det är lång väg dit.   
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8 SLUTSATS 

Lagen säger att då ett beslut gäller ett barn ska det fattas av barnets båda vårdnadshavare. Om 

beslutet är av vardaglig karaktär eller om beslutet inte kan skjutas upp får en vårdnadshavare 

fatta det ensam. När gemensam vårdnad utdöms av rätten förväntas vårdnadshavarna kunna 

samarbeta kan de inte samarbeta uppstår en svårlöst konflikt. 

 

I början kom frågan hur lagen reglerar problem mellan vårdnadshavare. Svaret är att lagen 

förutsätter att vårdnadshavarna kommer överens. Kommer de inte överens kan de antingen 

begära ensam vårdnad men det kan endast bli verklighet om det verkligen är barnets bästa. 

Annars blir det för en vårdnadshavare att ta saken i egna händer. Så länge man inte saboterar 

umgänget kan i princip inte den andra vårdnadshavaren säga så mycket. Vårdnadshavaren kan 

vägra skriva på flyttanmälan, flyttar man ändå kommer barnet att tredskoskrivas på sin nya 

adress. Bor barnet och är folkbokförd på den nya adressen, samt har kommit upp i den åldern 

där man blir skolpliktig, ska kommunen erbjuda skola även om den andra vårdnadshavaren 

inte skriver på byte av skola.  

 

Föräldrar som tvingats in i gemensam vårdnad borde som i det nya förslaget kunna få hjälp att 

via en myndighet eller domstol avgöra stora frågor angående barnet. Även att meningen är att 

vårdnadshavarna ska samarbeta fungerar det inte alltid och det vore bättre att en av dem fick 

bestämmanderätt och på så sätt kunde ta beslut i stora avgörande frågor, så att de gemensamt 

kan fokusera på att lära sig komma överens i de mindre frågorna.   
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