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Förord 
 

Stockholm den 6 oktober 2014 

 

Innebörden av FB 6:13 a tycktes mig i början inte särskilt komplicerad, men 

under processens gång har den till och från känts närmast obegriplig. Kunskap 

innebär till stor del insikter i hur lite man egentligen vet. Jag skulle utan 

problem kunna skriva i ytterligare ett år om det uppsatsen berör, men 

någonstans måste man ju avgränsa sig. Det mest väsentliga finns med, men 

många av de frågor jag behandlat finns det utrymme för att undersöka närmare.  

Det känns som ett under att jag idag kan kalla uppsatsen färdig. Men 

framförallt känns det fantastiskt att jag är nöjd med ett arbete som jag har 

upplevt som ganska svårt. En examensuppsats är verkligen ett hantverk.  

Jag vill rikta ett stort tack till min make Andreas som har stått ut med att jag 

suttit klistrad framför datorn mer än en fredagskväll. Likaså vill jag tacka 

vänner och familj som korrekturläst och kommit med inputs. Jag vill också 

tacka Maria och hennes kollegor på socialnämnden i Östersund som har ställt 

upp med både tid och expertis. Även Agneta Widerståhl på 

stadsledningskontoret i Stockholm förtjänar ett stort tack för sin viktiga roll 

som bollplank och idéspruta. Jag vill också tacka kollegorna på min 

praktikplats Lege advokatbyrå, vilka har visat sig vara outtröttliga när det 

kommer till besvarande av frågor. Likaså vill jag tacka Ellinor Malmborg vid 

HFD som har varit till stor hjälp, särskilt rörande ADHD-fallet. Slutligen vill 

jag rikta ett särskilt stort tack till min uppsatshandledare Pernilla Leviner för 

alla genomläsningar, all feedback och inte minst för en inspirerande kontakt. 

 

Mathilda Hagvall  
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Förkortningar 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 

SoL   Socialtjänstlag (2001:453) 

LVU   Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga 

HSL   Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

LSS   Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

BrB   Brottsbalk (1962:700) 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

Barnkonventionen  FN:s konvention om barnets rättigheter 

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen 

JO   Justitieombudsmannen 

BUP   Barn- och ungdomspsykiatrin 
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

I föräldrabalkens (1949:381; FB) 6:e kapitel finns sedan 2012 en ny 

bestämmelse i 13 a §. Det är om frågor kring denna bestämmelse förevarande 

uppsats kommer att handla.  

FB 6:13 a utgör ett undantag från huvudregeln om att vårdnadshavare 

gemensamt ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter 

och väckte redan innan den infördes frågor och debatt. I skrivande stund har 

bestämmelsen funnits i drygt två år och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 

meddelade nyligen prövningstillstånd i ett fall som gäller tillämpningen av 

bestämmelsen. FB 6:13 a har flera syften, men kärnan av dess ändamål kan 

sägas vara att möjliggöra behövliga vårdinsatser för barn i situationer då en av 

vårdnadshavarna inte samtycker till insatsen. Vad som gör bestämmelsen 

intressant är enligt min mening den potentiella konflikten mellan olika 

intressen samt frågan om i vilka fall man kan avvika från en av 

vårdnadshavarnas vilja till förmån för barnets bästa. Hur intresseavvägningen 

ska och bör ske vid tillämpningen av FB 6:13 a utgör en av huvudfrågorna i 

uppsatsen.  

Eftersom bestämmelsen är ganska ny är det av intresse att granska hur syftet 

och ändamålet med regeln uppfylls och efterlevs. Ytterligare en fråga att 

diskutera är om den regleringsmodell som valdes genom införandet av FB 6:13 

a var den mest ändamålsenliga eller om andra modeller kunde ha varit 

lämpligare. I Finland tillämpas t.ex. en alternativ lösning på motsvarande 

situation som kan vara av intresse att titta på, varför lite om detta kommer att 

beröras i uppsatsen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att granska, klargöra och analysera gränserna för 

vårdnadshavares bestämmanderätt med särskilt fokus på den nyligen införda 

bestämmelsen i FB 6:13 a som medger undantag från huvudregeln om 

gemensamt bestämmande för vårdnadshavare.  

Den övergripande frågeställningen är huruvida bestämmelsen i FB 6:13 a är 

ändamålsenlig i förhållande till dess i förarbetena angivna syften. I uppsatsen 

kommer såväl bestämmelsens bakgrund och uppkomst som utformning och 

närmare innebörd att behandlas. 

1.3 Metod och material 

Aktuella frågor kommer att utredas och analyseras med hjälp av rättsdogmatisk 

metod. Denna metod kan kortfattat beskrivas som en systematisering och 

tolkning av rättsregler med rättskällorna som hjälpmedel.1 Utgångspunkten är 

därvid de traditionella rättskällorna, d.v.s. lag och andra författningar, 

förarbeten, praxis och doktrin.  

När det gäller lagar och andra författningar som kommer att användas i 

uppsatsen är det som framgår den aktuella bestämmelsen i FB 6:13 a som står i 

fokus. Inom uppsatsens ämnesområde kan konstateras att FN:s konvention om 

barnets rättigheter2 (barnkonventionen) och Europakonventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna3 (EKMR) är av 

relevans, varför betydelsen av dessa konventioner kommer att vävas in i 

utredning och analys.  

Vad beträffar förarbeten kommer främst propositionen som låg till grund för 

införandet av FB 6:13 a att vara central som rättskälla, men även andra 

propositioner och SOU:er kommer att användas.  

När det gäller praxis finns ännu inte några prejudicerande fall från HFD 

gällande tillämpningen av FB 6:13 a. HFD meddelade dock nyligen 

                                                
1 Se Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 649 f. 
2 Antogs av FN år 1989, ratificerades av Sverige år 1990. 
3 Undertecknades av Europarådet år 1950, ratificerades av Sverige år 1952. 
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prövningstillstånd i ett fall från kammarrätten där bestämmelsen står i fokus. 

Detta fall kommer att granskas och problematiseras. Även några beslut från 

justitieombudsmannen (JO) är av relevans för uppsatsen och kommer därför att 

presenteras.  

Ifråga om doktrinen finns för närvarande inte så mycket skrivet gällande 

bestämmelsen i FB 6:13 a. Det lilla som finns skrivet är mestadels generellt 

och grundläggande och doktrinens betydelse är därför begränsad avseende den 

aktuella bestämmelsen. Av större betydelse för uppsatsen är den doktrin som 

berör gemensam vårdnad och gemensam bestämmanderätt för vårdnadshavare.  

1.4 Avgränsning 

Frågor om barns rättigheter och vårdnadshavares bestämmanderätt kommer i 

viss mån att behandlas utifrån barnkonventionen och EKMR, huvudfokus 

kommer dock att ligga på FB.  

Bestämmelsen i FB 6:13 a kan sägas inrymma två olika delar, vilka till viss del 

måste granskas ifrån olika perspektiv. Den ena delen avser barns möjlighet och 

rätt att erhålla vårdåtgärder, vilket var det spörsmål som gav upphov till 

bestämmelsens införande. Den andra delen berör avvägningen mellan 

vårdnadshavares bestämmanderätt och andra intressen. Inom ramen för 

uppsatsen är det främst vårdnadshavares bestämmanderätt som ska behandlas 

och analyseras, även om frågan om barns rätt och möjlighet att erhålla vård 

också spelar stor roll för förståelsen av både bestämmelsen och 

vårdnadshavares bestämmanderätt. Den huvudsakliga frågeställningen i 

uppsatsen innefattar således vilka motiv och anledningar det finns till att 

vårdnadshavare har gemensam bestämmanderätt över sina barn och varför 

undantag kan och bör medges från denna princip med särskilt fokus på FB 6:13 

a och de skyddsintressen bestämmelsen innefattar.  

De observationer och utredningar gällande andra nationers lagstiftning som 

finns i förarbetena till FB 6:13 a kommer i viss utsträckning att diskuteras. En 

mer omfattande jämförelse med andra nationers lösningar och syn på 
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problematiken som berörs skulle vara av relevans för uppsatsen, men av 

utrymmesskäl är detta inte möjligt.  

Likaledes av utrymmesskäl kommer inte alla de undantag som finns från den 

gemensamma bestämmanderätten mellan vårdnadshavare att redogöras för i 

uppsatsen. Det är enbart de undantag som påverkar eller angränsar till FB 6:13 

a som kommer att beröras.  

1.5 Disposition 

Efter det första inledande kapitlet kommer uppsatsen att disponeras enligt 

följande. I del I (kapitel 2-5) beskrivs gällande rätt inom det aktuella området, 

bakgrunden till införandet av bestämmelsen i FB 6:13 a samt det fall som HFD 

står inför att pröva. 

I kapitel 2 beskrivs barns rätt till familj, vård och insatser utifrån både nationell 

och internationell rätt. Fortsättningsvis klargörs begreppen gemensam vårdnad 

och gemensamt bestämmande mellan vårdnadshavare.  

I kapitel 3 beskrivs den problematik som FB 6:13 a är ett resultat av, de olika 

medel som diskuterades för att nå en lösning på problematiken samt vad man 

ville åstadkomma med bestämmelsen i praktiken.  

I kapitel 4 presenteras innebörden av FB 6:13 a dels till sin ordalydelse, dels 

mot bakgrund av vad som framgår av förarbetena. 

I Kapitel 5 beskrivs underinstansernas avgöranden avseende ett fall som HFD 

meddelat prövningstillstånd i samt de principiella frågor som fallet berör.  

Del II (kapitel 6-10) innefattar diskussion, analys och problematisering av det 

som har presenterats och redogjorts för i del I. Även om analytiska inslag inte 

är helt frånvarande i del I, präglas del II av en mer djupgående analys. Flera 

olika aspekter av bestämmelsen kommer att behandlas i del II - både teoretiska 

och praktiska. 

I kapitel 6 behandlas bestämmelsens formulering och potentiell problematik 

kopplad till denna. Ett förtydligande av varför det är viktigt med en väl 
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formulerad lagtext efterföljs av en kritisk granskning av FB 6:13 a och dess 

formulering. 

I Kapitel 7 behandlas frågan om vilken myndighet eller instans som är bäst 

lämpad att fatta beslut i de frågor som aktualiseras i FB 6:13 a mot bakgrund 

av bestämmelsens ändamål och syften. Socialnämndens lämplighet som 

beslutsfattare och andra alternativa förslag kommer att diskuteras.  

I Kapitel 8 berörs olika dilemman avseende förvaltningsdomstolens prövning 

av FB 6:13 a. Dels diskuteras förvaltningsdomstolens lämplighet att avgöra 

frågor rörande FB 6:13 a, dels diskuteras problem kopplade HFD:s kommande 

prövning i ett fall. 

I kapitel 9 behandlas det eventuella behovet av att även reglera somatisk vård. 

I kapitel 10 presenteras en avslutande kommentar och några egna tankar.  
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DEL I – Utredning m.m. 

2 Gemensam vårdnad och barns rätt till 
vård och insatser 

FB 6:13 a utgör, tillsammans med några få andra bestämmelser, ett undantag 

från en huvudregel. Huvudregeln innebär att vårdnadshavare gemensamt ska 

besluta i frågor som rör barnet och finner bl.a. stöd i EKMR, barnkonventionen 

och FB. De undantag som finns från den gemensamma bestämmanderätten 

innebär att andra intressen prioriteras framför vårdnadshavares rätt att 

bestämma över sina barn.  

Vad gemensam vårdnad och gemensam bestämmanderätt för vårdnadshavare 

innebär är relevant för att bättre förstå FB 6:13 a i sin kontext. Likaså 

innebörden av och relationen mellan vårdnadshavares bestämmanderätt över 

sina barn och principen om barnets bästa är av vikt för att förstå bestämmelsen 

och behovet av den.  

För att bättre förstå de olika intressen som präglar svensk rätt inom det område 

uppsatsen berör inleds kapitlet med en, i relevanta delar, redogörelse för både 

internationella konventioner och FB. Vidare kommer innebörden av gemensam 

vårdnad och gemensam bestämmanderätt för vårdnadshavare och eventuell 

problematik kopplad därtill att mer ingående presenteras.  

2.1 Barnets bästa i förhållande till gemensam vårdnad, vård 
och insatser enligt nationell och internationell rätt 

I Sverige kan FB sägas utgöra den primära källan när det gäller barnrelaterade 

juridiska frågor. I och med Sveriges inträde i EU och globaliseringen i stort har 

dock internationella konventioner och åtaganden kommit att spela en större roll 

för svensk rätt och så även svensk barn- och familjerätt.4  

Barns rättigheter berörs i flera internationella konventioner som Sverige 

anslutit sig till. En av de konventionerna är EKMR, vilken har ställning som 
                                                
4  Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 
barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 28 f.  
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svensk lag och innehåller flera olika bestämmelser som berör barn. 

Barnkonventionen utgår, till skillnad från EKMR som berör både barn och 

vuxna, enbart från barnets intressen och rätt till goda uppväxtförhållanden och 

ratificerades av Sverige år 1990. 5  I samband med ratificeringen av 

barnkonventionen konstaterades att normharmoni mellan konventionen och 

svensk rätt i huvudsak förelåg.6 Barnkonventionen kom därför inte att få 

ställning som svensk lag, även om den utgör en svensk rättskälla.7 Närmare 

innebär det nyss nämnda att svensk nationell lag har en högre hierarkisk 

ställning och därmed företräde i de fall den skulle stå i strid med konventionen, 

lagstiftaren är dock skyldig att se till att svensk lag är konventionsenlig.8 I 

Sverige tillämpas således barnkonventionen främst indirekt, genom tillämpning 

av konventionskonform nationell lagstiftning. Frågan om en eventuell 

inkorporering av konventionen är dock högaktuell och är för närvarande 

föremål för utredning.9 

2.1.1 Barnets bästa och gemensam vårdnad 

Ett barn är enligt huvudregeln, i barnkonventionen artikel 1, någon som ännu 

inte har fyllt 18 år. Barnets bästa som princip har stor betydelse inom svensk 

rätt och ska, enligt barnkonventionen artikel 3, genomsyra lagstiftning och 

rättstillämpning inom alla områden som rör barn. För att avgöra vad barnets 

bästa innebär i den enskilda situationen, ska både objektiva och subjektiva 

omständigheter beaktas.  

Barnets bästa i subjektiv mening innefattar vad barnet själv ger uttryck för att 

vilja, vilket finner stöd i artikel 12 som stadgar att barn har rätt att komma till 

tals i alla frågor som rör barnet. I FB kan motsvarande rättighet utläsas av bl.a. 

6:2 a 3 st. samt 6:11. Enligt FB 6:2 a 3 st. ska barnets egen mening beaktas i 

frågor gällande vårdnad, boende och umgänge, det finns dock inga givna 

åldersgränser för när och i vilken grad barnets egen mening ska erkännas 

                                                
5 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s 91 f. 
6 Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter s. 28. 
7 Singer, s. 31. 
8 Dir. 2013:35 Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt s. 3 ff. 
9  Se Regeringen (utg.), Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag, 
publicerad 7 mars 2013, ”http://www.regeringen.se/sb/d/14859/a/210982”, hämtad 2014-07-
02. 
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betydelse. Tidigare rätt innebar att barnets vilja skulle beaktas om barnet nått 

12 års ålder, numer gäller istället att barnets mognadsgrad och personliga 

förutsättningar ska vara avgörande för huruvida den egna viljan ska beaktas.10 

Enligt FB 6:11 ska även vårdnadshavare, i takt med barnets stigande ålder och 

mognad, beakta barnets egen vilja i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter. Den subjektiva aspekten av barnets bästa innefattar även vad 

man vet om det enskilda barnet och dess individuella behov.11  

Vad barnets bästa innebär i objektiv mening återspeglas i flertalet av 

barnkonventionens artiklar och innefattar det man vet om barn genom 

forskning och beprövad erfarenhet. 12  Gällande vårdnadsfrågan vidhålls i 

barnkonventionen att barn har rätt till familj och föräldrars omsorg. I artikel 18 

i barnkonventionen förbinds exempelvis konventionsstaterna att göra sitt bästa 

för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt 

ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Även i EKMR återfinns en 

liknande bestämmelse i artikel 8 som bl.a. innebär att var och en har rätt till 

respekt för sitt privat- och familjeliv, en myndighet får inte inskränka denna 

rättighet annat än med stöd av lag. I objektiv bemärkelse kan således principen 

om barnets bästa, enligt både barnkonventionen och EKMR, sägas innebära att 

föräldrar ska ha gemensam vårdnad över sina barn eftersom det bäst gynnar en 

god kontakt mellan barn och föräldrar.13 I FB finns en likartad bestämmelse i 

6:2 a 2 st, i vilken det framgår att barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna särskilt ska beaktas vid en bedömning av vad som är bäst 

för barnet i frågan om vårdnad, boende och umgänge. Även om gemensam 

vårdnad inte presumeras vara det bästa för barnet i svensk rättstillämpning, 

utgör gemensam vårdnad ändå en utgångspunkt när domstolen ska göra en 

bedömning i frågan.14 Även bestämmelsen i FB 6:5 2 st, vilken möjliggör 

gemensam vårdnad som vårdnadsform trots att en av vårdnadshavarna 

motsätter sig det, indikerar att gemensam vårdnad är ett utgångsläge i 

bedömningen. 

                                                
10 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler s. 82. 
11 Rejmer, Annika, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av 
vårdnadstvister, SvJT 2002, s. 145. 
12 Singer, s. 34. 
13 Singer, s. 127 f. 
14 Se NJA 2007 s. 382. 
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2.1.2 Barnets bästa, vård och insatser  

Artiklarna 24 och 39 i barnkonventionen berör barns rätt till vård och kan även 

de sägas ha sin grund i principen om barnets bästa. Barnkonventionen artikel 

24 reglerar konventionsstaternas skyldighet gentemot barn i hälso- och 

sjukvårdsfrågan. För konventionsstaterna innebär artikel 24 inte bara ett 

åtagande att erbjuda vård, utan även en skyldighet att tillse att barnets rätt till 

sådan vård upprätthålls. Barnet har enligt artikeln rätt att åtnjuta bästa 

uppnåeliga hälsa samt rätt till sjukvård och rehabilitering. Barnkonventionen 

artikel 39 behandlar till viss del samma område som artikel 24, dock med 

huvudfokus på rehabilitering och social återanpassning. I svensk lag finns det 

motsvarande bestämmelser i exempelvis FB och LVU, vilka är avsedda att 

stärka barnets rätt till vård och insatser.  

2.1.3 Potentiella konflikter mellan de intressen som inryms i principen 
om barnets bästa  

Att i den enskilda situationen utreda vad barnets bästa de facto innebär kan i 

praktiken vara en komplicerad uppgift, eftersom de olika intressen som ingår i 

begreppet barnets bästa kan vara motstridiga och stå i konflikt med varandra.15 

Det kan följaktligen bildas en spänning mellan vad barnet vill, det 

vårdnadshavare beslutar och vad barnet i övrigt är i behov av. Självklart är det 

önskvärt att vårdnadshavarna samtycker till barnets eventuella behov av vård, 

verkligheten kan dock se annorlunda ut och problem kan uppstå i form av 

motstridiga intressen. 

 

 

 

                                                
15 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet, kapitel 6.2.1 ff. 
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2.2 Gemensam vårdnad och gemensamt bestämmande 

I Sverige är gemensam vårdnad är den vanligaste vårdnadsformen för både 

samlevande och separerade föräldrar. Över 93 % av alla barn i Sverige hade 

två vårdnadshavare år 2012, vilket tyder på att det i Sverige råder en 

föreställning, inte bara inom rättssystemet utan även inom samhällsnormen i 

stort, om att gemensam vårdnad är en utgångspunkt.16  

Vårdnaden har, utöver ett eventuellt känslomässigt värde, betydelse när det 

kommer till både ansvar och bestämmanderätt över barnet. Vårdnadshavare 

har, enligt FB 6:1-2, ansvar över barnets personliga förhållanden och att 

barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodoses. 

Vårdnadshavare har även rätt att bestämma i frågor som rör barnet, vilket 

berättigas genom deras ansvar för barnets skydd och tillsyn.17  

Vid gemensam vårdnad är huvudregeln enligt FB 6:11 och 6:13 att 

vårdnadshavarna gemensamt ska bestämma i frågor som rör barnet och dess 

personliga angelägenheter. I praktiken kan således vårdnadshavares rätt till 

bestämmande sägas innebära att den vårdnadshavare som inte samtycker till en 

åtgärd är den som de facto bestämmer. En vårdnadshavares rätt till delaktighet 

i beslut är oberoende av hur den faktiska relationen mellan barn och 

vårdnadshavare ser ut.  

Spörsmålet som omnämnts i avsnittet ovan om potentiella konflikter mellan 

olika aspekter av barnets bästa kan, med tanke på huvudregeln om den 

gemensamma bestämmanderätten mellan vårdnadshavare, ytterligare 

problematiseras. Det är inte bara barnets vilja, vad barnet är i behov samt 

vårdnadshavarnas gemensamma vilja som skulle kunna stå i konflikt med 

varandra. Även vårdnadshavares inbördes konflikter och oenigheter 

komplicerar saken eftersom vårdnadshavare sinsemellan måste vara eniga i 

beslut om barnet för att någon form av åtgärd ska kunna komma till stånd. 

                                                
16 Statistiska centralbyrån (utg.), Hemmaboende barn och ungdomar, procent efter kön, ålder, 
vårdnadshavare, familjetyp, utländsk/svensk bakgrund och år, 
”http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102D/Vard
nad/table/tableViewLayout1/?rxid=e7ce9ea3-859c-434d-a41d-ce13c01a265b”, hämtad 2014-
08-22. 
17 Se Schiratzki, s. 46. 
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2.2.1 Undantag från vårdnadshavares gemensamma bestämmande 

Från huvudregeln om att vårdnadshavare gemensamt ska bestämma i frågor 

som gäller barnet finns vissa undantag. Samtliga undantag har sin grund i att 

andra intressen ibland anses viktigare än intresset av vårdnadshavares rätt att 

bestämma.18 För att förstå varför den aktuella bestämmelsen ansågs vara 

nödvändig i FB:s regler om gemensam vårdnad, kommer några undantag som 

medger att en vårdnadshavare ensam kan besluta i frågor gällande barnet att 

kortfattat presenteras nedan. 

FB 6:13 2 st. tar sikte på situationer då en av vårdnadshavarna till följd av 

frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslut som 

normalt ska fattas av vårdnadshavarna tillsammans. Om situationen är av mer 

ingripande betydelse för barnet, måste dock samtycke inhämtas om inte barnets 

bästa uppenbarligen kräver att en åtgärd vidtas. Under förutsättning att 

samtycke inte kan inhämtas utan oskälig omgång eller tidsutdräkt kan en 

vårdnadshavare således ensam bestämma i frågor av mindre ingripande 

betydelse för barnets framtid, samt i frågor av mer ingripande betydelse för 

barnets framtid i fall då barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ju mer 

betydelsefullt beslutet är för barnets framtid, desto svårare är det att realisera 

möjligheten för en vårdnadshavare att själv bestämma med stöd av FB 6:13 2 

st.19  

En bestämmelse som ligger i nära anknytning till FB 6:13 2 st. är den om 

ansvarsfrihetsgrunden nöd. En vårdnadshavares bestämmanderätt kan nämligen 

åsidosättas även i enlighet med bestämmelsen om nöd. Om t.ex. en av 

vårdnadshavarna inte ger sitt samtycke till en åtgärd och det föreligger fara för 

liv eller hälsa kan åtgärden ändå vidtas med stöd av nödbestämmelsen i 

brottsbalk (1962:700; BrB) 24:4.20 

Av praktiska skäl kan en vårdnadshavare ensam fatta beslut när det kommer till 

den dagliga omsorgen av barnet. Det kan dock vara svårt att avgöra vilka typer 

av beslut som ingår i den dagliga omsorgen. Enligt förarbetena till FB inryms 
                                                
18 Se Schiratzki, s. 98 f.  
19 Se Walin, Gösta & Vängby, Staffan, Föräldrabalken (1 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 
FB 6:13. 
20 Singer, s. 342. 
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normalt beslut av mindre ingripande karaktär så som barnets mat, kläder, 

sovtider, fritid m.m. i den kategorin.21  

2.2.2 Särskilt om vårdnadshavares gemensamma bestämmande inom 
hälso- och sjukvård 

Beslut som gäller hälso- och sjukvård inryms vanligtvis i den kategori av 

beslut som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Besök på en vårdcentral i 

samband med mer sedvanliga barnsjukdomar anses dock normalt tillhöra vad 

som innefattas i den dagliga omsorgen av barnet, och kräver således enbart 

samtycke från en av vårdnadshavarna.22  

Vad gäller övriga vårdbeslut är rättsläget dock inte helt klart gällande 

tolkningen av samtyckeskravet. JO menar att samtycke kan presumeras 

föreligga i de fall en vårdnadshavare uttryckligen uppgett att den andre 

vårdnadshavaren har samtyckt.23 Socialstyrelsen menar istället att i de fall 

endast en vårdnadshavares samtycke är klarlagt, kan vårdpersonal presumera 

att även den andra vårdnadshavaren samtycker om det inte finns anledning att 

misstänka att så inte är fallet. 24  Tilläggas ska dock att Socialstyrelsen 

tillsammans med Skolverket nyligen har utkommit med en vägledning för 

elevhälsan, där de uppmanar vårdpersonal att inhämta ett uttryckligt intygande 

om att även den andra vårdnadshavaren samtycker.25 I ett annat uttalande från 

JO görs gällande att samråd med den andre vårdnadshavaren alltid ska ske om 

det är fråga om åtgärder av ingripande beskaffenhet för barnets framtid.26  

Följaktligen kan åtgärder inom vården delas in i tre olika nivåer av åtgärder, 

vilka kan sägas förhålla sig till samtyckeskravet på åtminstone tre olika sätt. 

Var gränserna går mellan de olika nivåerna är inte helt klart, psykiatrisk 

behandling hör dock enligt JO till den kategori av åtgärder som anses ha 

ingripande betydelse för barnets framtid.27  

                                                
21 Prop. 1975/76:170 Om ändring i föräldrabalken m.m. s. 178. 
22 Prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård s. 9. 
23 JO 2011/12 s. 496.  
24 Se Schiratzki, s. 101. 
25 Socialstyrelsen, Vägledning för elevhälsan, 2002, s. 166. 
26 JO 2003/04 s. 311. 
27 JO 2003/04 s. 311. 
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2.2.3 När vårdnadshavare inte kan nå gemensamma beslut 

Frågor om boende och umgänge kan avgöras i allmän domstol i de fall 

vårdnadshavarna inte kan komma överens. I övrigt kan domstolen inte fatta 

beslut gällande det materiella i en tvistig fråga, som exempelvis vilken skola 

barnet ska gå i eller huruvida pass ska utfärdas eller ej. Utöver frågan om 

boende och umgänge lämnas således det materiella därhän åt den eller de som 

har eller får vårdnadsansvaret.  

Det yttersta medlet för föräldrar att ta till om de inte kan komma överens är att 

begära om ensam vårdnad så att bestämmanderätten tillfaller enbart en 

förälder. Antingen kan ett avtal som reglerar vårdnadsfrågan träffas mellan 

vårdnadshavarna, eller så kan en ansökan om ensam vårdnad lämnas till 

tingsrätten. Faktorer som, enligt FB 6:1, 6:2 a, och 6:5, ska beaktas när 

domstolen prövar vårdnadsfrågan är barnets trygghet, risk för att barnet ska 

fara illa, samarbetsförmåga föräldrarna emellan, barnets vilja, barnets kontakt 

med den förälder den inte bor med samt barnets behov av stabilitet. Det finns 

dock, som nämnts i avsnitt 2.1, en tendens till att domstolarna har som 

utgångspunkt att gemensam vårdnad är det bästa för barnet, viss 

gränsdragningsproblematik har dock uppstått i praxis gällande när så inte ska 

anses vara fallet.28  

För att lösa problematiken kring den spänning som kan uppstå mellan 

strävandet efter gemensam vårdnad och tvistiga frågor vårdnadshavare 

emellan, kan domstolen förordna om samarbetssamtal mellan föräldrarna, 

samarbetssamtalen är dock frivilliga.29  

I och med införandet av bestämmelsen i FB 6:13 a har utbudet av möjligheter 

för att kunna lösa vårdnadshavares oenigheter, utan att domstolen behöver ta 

ställning i vårdnadsfrågan, utökats.  

                                                
28 Singer, s. 127 ff. 
29 Schiratzki, s. 138 f. 
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3 Från en uppmärksammad problematik 
till förslag på lösningar 

3.1 Problematiken som uppmärksammades 

Problematiken som uppmärksammades, och som så småningom ledde till 

införandet av FB 6:13 a, bestod i att möjligheterna för barn att erhålla 

nödvändig vård inte bedömdes vara tillräckliga.30 Barn riskerade att bli utan 

den vård de var i behov av i de fall vårdnadshavare inte var ense och något 

undantag från bestämmanderätten inte kunde tillämpas. De enda möjligheterna 

för barn att erhålla vård i de fall något samtycke från vårdnadshavarna inte 

fanns, var om barnets egen vilja kunde utläsas och tillmätas betydelse eller om 

situationen var så pass akut att LVU eller nödbestämmelsen kunde tillämpas. 31 

Problematiken kan låta abstrakt och svårförståelig i teorin, varför ett JO-fall 

kommer att presenteras nedan för att gestalta de tidigare rådande förhållandena.  

3.1.1 Ett för problematiken signifikativt exempel 

I förarbetena till bestämmelsen i FB 6:13 a framhålls att flera av de 

remissinstanser som yttrat sig över lagförslaget har erfarit liknande situationer 

som den i JO:s ämbetsberättelse 2003/04 s. 311.32 Fallet i ämbetsberättelsen 

berörde vårdnadshavares bestämmanderätt i en situation då en treårig flicka 

misstänktes ha blivit utsatt för övergrepp av sin far och tillika vårdnadshavare. 

Med anledning av övergreppen ville modern att flickan skulle få hjälp i form 

av stödsamtal på BUP. Trots att det var barnets far som misstänktes för 

övergreppen konstaterade JO att insatser till förmån för barnet förutsatte båda 

vårdnadshavarnas samtycke.  

Den nekande vårdnadshavaren och tillika förövaren kunde med andra ord, 

enligt tidigare rätt, se till att barnet inte fick tillgång till vissa hjälpinsatser. Inte 

heller några av de bestämmelser som nämnts i avsnittet ovan kunde tillämpas i 

det aktuella fallet eftersom dels barnet var för litet för att själv uttrycka sin 

vilja, dels vårdbehovet inte ansågs vara av akut karaktär samt att ingreppet 

                                                
30 Prop. 2011/12:53 s. 7. 
31 Se Singer, s. 216. 
32 Prop. 2011/12:53 s. 15. 
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ansågs vara av ingripande betydelse för barnets framtid. Alla vägar var med 

andra ord stängda när det kom till flickans möjlighet att få vård.  

Barns hälsa och välmående kunde på ett olyckligt vis hamna i kläm på grund 

av den starka ställning som bestämmanderätten för vårdnadshavare hade, vilket 

så småningom ledde till införandet av FB 6:13 a. Förevarande JO-fall var inte 

vad som startade processen och debatten kring en ny bestämmelse i FB, likväl 

var fallet av betydelse eftersom det konkretiserade problematiken. 

3.2 Olika lösningar och avvägningar som diskuterades för 
att reglera den uppmärksammade problematiken 

I förarbetena till FB 6:13 a resonerade man kring en rad olika sätt för att få 

bukt med den uppmärksammade problematiken. Bl.a. granskades det finska 

rättssystemet. De finska domstolarna har kompetens att fatta beslut om 

föräldrars inbördes uppgiftsfördelning. En sådan form av begränsad vårdnad 

innebär att en av vårdnadshavarna ensam kan få beslutanderätt inom något 

specifikt område som rör barnet, utan att den andra vårdnadshavaren för den 

delen fråntas sitt vårdnadsansvar och sin bestämmanderätt i övrigt. Den finska 

domstolen kan dock inte fatta beslut om det materiella i en viss fråga, utan kan 

enbart besluta om vem av vårdnadshavarna som ska tilldelas kompetens att 

bestämma inom ett visst område. Syftet med denna form av reglering är att 

man, trots att föräldrar inte kan komma överens i en viss fråga, vill underlätta 

samarbete och uppnå eller upprätthålla gemensam vårdnad. I Sverige befarade 

man dock att en lösning som den i Finland skulle leda till fler tvister samt inte 

vara tillräckligt effektiv.33 Det befarades även att domstolarna i skulle tendera 

att döma till gemensam vårdnad i fall som, enligt nu rådande rätt, uppfyller 

kriterierna för ensam vårdnad.34  

Även det norska systemet granskades i förarbetena till FB 6:13 a.35 För att barn 

inte ska riskera att ta skada har kvalificerad sjukvårdspersonal i Norge 

möjlighet att fatta beslut om en åtgärd avseende hälso- och sjukvård i de fall 
                                                
33 Se SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. s. 46 ff; Se prop. 2011/12:52 s. 
17. 
34 Prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn s. 
24. 
35 SOU 2007:52 s. 51 ff. 
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enbart en av barnets två vårdnadshavare samtycker. De som har bäst 

kompetens att kunna avgöra huruvida barn har behov av olika vårdinsatser 

inom hälso- och sjukvården anses i Norge vara de som de facto arbetar med 

sådana frågor, d.v.s. sjukvårdspersonal. En sådan lösning avvisades dock 

eftersom den svenska hälso- och sjukvården inte ansågs vara uppbyggd för att 

kunna hantera sådana typer av ärenden.36  

Fördelarna med att ge socialnämnden beslutskompetens i frågan om att frångå 

en vårdnadshavares vilja ansågs slutligen mest fördelaktig. Socialnämnden 

ansågs ha bäst möjlighet och kompetens att utreda och fatta beslut om barns 

behov av insatser eftersom socialnämnden har särskild kunskap och erfarenhet 

inom området. Att socialnämnden kan fatta beslut relativt snabbt, i jämförelse 

med exempelvis domstolen, var också en fördel som blev avgörande i valet av 

metod för att åtgärda problemet.37 

Även om man ansåg att en reglering, som den diskuterade, skulle innebära en 

socialrättslig inskränkning i vårdnadshavares bestämmanderätt, ville man 

placera bestämmelsen i FB eftersom den i praktiken skulle innebära en 

begräsning i det praktiska utövandet av gemensam vårdnad.38 

3.2.1 Avgränsning och proportionalitet i förhållande till den nya 
bestämmelsen 

Som tidigare nämnt står sig den gemensamma bestämmanderätten mellan 

vårdnadshavare stark i svensk rätt. Vårdnadshavares rätt till delaktighet och 

inflytande i sina barns liv anses vara mycket skyddsvärd. Det var därför av vikt 

att den nya bestämmelsen inte skulle komma att innebära ett alltför stort eller 

generellt ingrepp i vårdnadshavares rätt till bestämmande. I förarbetena till FB 

6:13 a diskuteras och avvisas behovet av att begränsa vårdnadshavares 

bestämmanderätt i förhållande till somatisk vård eftersom något sådant behov 

inte ansågs vara reellt.39 Somatisk vård innefattar vård av mer kroppslig 

beskaffenhet, motsatsen till somatisk vård är psykiatrisk vård.40 Behovet av att 

                                                
36 Prop. 2011/12:52 s. 18. 
37 Prop. 2011/12:52 s. 17 f. 
38 Prop. 2011/12:52 s. 26. 
39 Prop. 2011/12:52 s. 15. 
40 Svenska Akademien (utg.), Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 13 u., 
Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2006, s 879. 
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reglera bestämmanderätten ansågs istället vara begränsat till andra typer av 

åtgärder, vilka slutligen formulerades i FB 6:13 a. Det avkall på 

bestämmanderätten en reform skulle innebära ansågs slutligen vara godtagbart 

och proportionellt i förhållande till de positiva effekter en reglering skulle 

medföra. 

3.3 Syften och presumerade fördelar med bestämmelsen 

Vad man ville åstadkomma med införandet av den nya bestämmelsen var inte 

begränsat till att enbart förhindra situationer som den i det ovan återgivna JO-

fallet. I förarbetena till FB 6:13 a kan utläsas att ett av de primära målen med 

bestämmelsen var att stöd till förmån för ett barn sätts in så fort som möjligt, 

innan problemen blivit alltför omfattande. Med andra ord ansågs det av vikt att 

bestämmelsen infördes, inte bara för att möjliggöra vårdinsatser för barn i vissa 

situationer, utan också för att vård skulle kunna sättas in snabbt och effektivt. 

Syftena med bestämmelsen är enligt förarbetena följande: 

Det kan i fall då bestämmelsen är tillämplig, vara fråga om en sådan situation 

då förutsättningarna för en domstol att medge ensam vårdnad är uppfyllda. En 

domstolsprocess kan dock ta lång tid och för att barnet inte ska behöva vänta 

alltför länge på besked och en eventuell vårdåtgärd kan FB 6:13 a tillämpas. 

Även om möjligheten till en mer effektiv lösning i form av interimistiska 

vårdnadsbeslut finns, är dessa ofta svåra att få igenom i praktiken. 

I de fall en vårdnadshavare sökt skydd för att undkomma våld finns det kanske 

inte heller ork eller förmåga för den utsatte att väcka talan om ensam vårdnad. I 

dessa fall är det viktigt att barn kan erhålla den vård de behöver trots att 

vårdnadshavarna inte är ense. 

Ett annat skäl till bestämmelsens införande var att vårdnadshavarna inte bör 

tvingas till att väcka talan om ensam vårdnad för att en vårdåtgärd ska kunna 

komma till stånd. I vissa fall är kanske inte heller förutsättningarna för att en 

förälder ska få ensam vårdnad uppfyllda även om vårdnadshavarna inte är ense 

i vårdfrågan. Det är då viktigt att barnets behov av vård kan tillgodoses trots 

oenigheten vårdnadshavarna emellan. 
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Av förarbetena till FB 6:13 a kan även utläsas att artiklarna 24 och 39 i 

barnkonventionen, vilka berör barns rätt till vård, skulle komma att 

inkorporeras på ett mer ändamålsenligt sätt i svensk lag i och med FB 6:13 a. 

Principen om barnets bästa innebär ju att barn har rätt till behövliga 

vårdåtgärder och sociala insatser, vilket skulle komma att få effektivare 

genomslagskraft i och med bestämmelsens införande. 41 

  

                                                
41 Angående detta stycke, se prop. 2011/12:53 s. 13 f. 
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4 Innebörden av FB 6:13 a 
I förevarande kapitel kommer FB 6:13 a att redogöras för, både till sin 

ordalydelse samt mot bakgrund av förarbetena. Bestämmelsen i FB 6:13 a 

innebär att socialnämnden tillsammans med en av vårdnadshavarna, kan 

besluta i vissa frågor om barnet utan att den andra vårdnadshavarens behöver 

samtycka och utan att den gemensamma vårdnaden behöver upphävas. FB 6:13 

a har följande lydelse: 

”Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den 

ena till en åtgärd 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), 

3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 

b § första stycket socialtjänstlagen eller 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade.  

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.  

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock 

bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft. Lag 

(2012:779).” 

4.1 Närmare om innebörden av bestämmelsens ordalydelse 

Barn har i och med införandet av paragrafen fått en utökad möjlighet att erhålla 

vård när endast den ena av vårdnadshavarna samtycker till vården. Det krävs 

dock att särskilda förutsättningar är uppfyllda för att vård ska kunna tillsättas 

med stöd av bestämmelsen. För det första måste en av vårdnadshavarna 

samtycka till åtgärden. För det andra måste socialnämnden även göra 



 24 

bedömningen att vårdåtgärden ifråga är det bästa för barnet. För det tredje 

krävs det att åtgärden är av ett sådant slag som nämns i någon av de fyra 

punkterna i paragrafen. Om rekvisiten i FB 6:13 2 st är uppfyllda, tillämpas 

dock den bestämmelsen i första hand. Paragrafen kan tillämpas då samtycke av 

någon anledning inte kan inhämtats, då vårdnadshavaren uttryckligen motsätter 

sig en åtgärd, eller då en vårdnadshavare inte tar ställning alls.  

Första punkten i bestämmelsen tar sikte på barn som är i behov av antingen 

psykiatrisk eller psykologisk utredning alternativt psykiatrisk eller psykologisk 

behandling. Främst tar punkten sikte på den hjälp som erbjuds inom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). Behandling innebär i första hand samtalskontakter 

men bedöms barnet behöva medicinering inom ramen för behandlingen kan 

dock även sådan omfattas av bestämmelsen. Denna typ av medicinering är den 

enda form av somatisk vård som kan aktualiseras med FB 6:13 a som grund.42 

Det är ibland inte nödvändigt eller möjligt att barn får behandling enligt första 

punkten. Andra punkten ger istället barn möjligheten att erhålla hjälp inom 

socialtjänsten genom behandling i öppna former efter biståndsbeslut enligt SoL 

4:1. Sådan behandling kan ske genom samtalskontakt med en socialsekreterare 

eller genom deltagande i gruppverksamhet. All behandling och vård enligt SoL 

bygger på frivillighet, några tvångsåtgärder kan enligt huvudregeln ej bli 

aktuella. Införandet av paragrafen innebär dock i praktiken att vissa åtgärder i 

SoL kan ske med tvång gentemot den av vårdnadshavarna som inte samtycker 

till åtgärden. 

Tredje punkten innebär att socialnämnden tillsammans med en av 

vårdnadshavarna även kan besluta om att utse en kontaktperson eller en familj 

som får i uppgift att hjälpa barnet. Insatser enligt tredje punkten sker också de 

med stöd av SoL 4:1, d.v.s. efter biståndsbeslut. 

I LSS finns bestämmelser om särskilda insatser åt personer med vissa 

funktionsnedsättningar, sådana insatser sker enbart när initiativ till det tagits av 

den enskilde ifråga. De särskilda insatser som omnämns i fjärde punkten gäller 

                                                
42 Prop. 2011/12:53 s. 27. 
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biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet samt korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet.   

Det är enligt bestämmelsen allmän förvaltningsdomstol som ska pröva en 

eventuell överklagan av socialnämndens beslut. Anledningen till att 

prövningen inte görs av allmän domstol är att socialnämndens beslut, trots att 

gränserna för vårdnaden är central i bedömningen, snarare anses vara av 

socialrättslig karaktär.43  

4.2 Närmare om bestämmelsens gränser och tillämpning 

I förarbetena till FB 6:13 a anges att paragrafen bara ska tillämpas i särskilda 

fall. Socialnämndens beslut ska fattas med hänsyn till barnets bästa, vilket bl.a. 

innefattar en bedömning av barnets behov av insatsen och hur nödvändig 

socialnämndens inbladning är. Behovet av ett ingripande måste vara påtagligt 

och tydligt i det enskilda fallet.  

Huvudregeln är att föräldrar har gemensam beslutanderätt över barnet och att 

invändningar mot en åtgärd alltid ska tas på allvar. Inställningen hos den 

vårdnadshavare som inte samtycker till åtgärden och skälen till denna 

inställning, ska vägas mot barnets behov av åtgärden. Socialnämnden ska 

särskilt ingripa i situationer då en vårdnadshavares ståndpunkt har sin grund i 

något annat än hänsyn till barnet.  

I förarbetena framhålls också tydligt värdet av föräldrars bestämmanderätt och 

att denna inte ska frångås alltför lättvindigt. Tillämpningsområdet avseende FB 

6:13 a bedömdes dock vara tydligt och begränsat varför den aktuella 

bestämmelsen ansågs proportionerlig. Fördelarna med att införa FB 6:13 a 

ansågs med andra ord överträffa nackdelarna med att inskränka 

bestämmanderätten. 

De riktlinjer som finns i förarbetena indikerar således att bestämmelsen främst 

ska tillämpas om barnet har ett tydligt behov av vård i kombination med att den 

                                                
43 Prop. 2011/12:53 s. 20. 
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nekande vårdnadshavaren inte har något beaktansvärt skäl till att inte 

samtycka.44  

4.3 Socialnämndens prövning – från initiativ till utredning 

Frågan om en eventuell tillämpning av paragrafen kan ankomma på 

socialnämnden på lite olika sätt. Frågan kan aktualiseras dels i ett pågående 

ärende om sociala insatser, dels genom att information har erhållits från hälso- 

och sjukvården eller slutligen genom att en vårdnadshavare själv har begärt 

medgivande om insats från nämnden. Socialnämnden genomför sedan en 

utredning, vilken sker i enlighet med SoL kap 11. Utredningen kan bl.a. 

innebära inhämtanden av sakkunnigutlåtanden samt vårdnadshavarnas 

inställning.45 Det är även viktigt att, om möjligt, barnets synpunkter och 

önskemål tas hänsyn till avseende de åtgärder som aktualiserats. Det finns inga 

givna åldersgränser för när barns samtycke ska spela in, bedömningen sker 

stället utifrån varje enskild individs mognadsgrad och mot bakgrund av den 

utökade själv- och medbestämmanderätten som tillkommer barn i enlighet med 

6:11.46  

  

                                                
44 Prop. 2011/12:53 s. 26 f. 
45 Prop. 2011/12:53 s. 19. 
46 Prop. 2011/12:53 s. 25. 
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5 Ett fall rörande medicinering av ett barn 
– bedömningar i underrätter och 
prövningstillstånd i HFD 

Som ovan nämnts finns det ännu inte någon rättspraxis från HFD avseende 

tillämpningen av FB 6:13 a. HFD meddelade dock nyligen prövningstillstånd i 

ett ärende som gäller bestämmelsens tillämpning och avgörandet förväntas 

komma innan årsskiftet 2014/2015.47 

5.1 Omständigheter i fallet och socialnämndens prövning 

Fallet gällde en pojke, född i juli 1998, med konstaterad ADHD-diagnos. 

Pojken påbörjade, på grund av sin ADHD, medicinering av läkemedlet 

Concerta i augusti 2012. Pojkens två vårdnadshavare blev efter en tid oense i 

frågan om medicineringen. På faderns initiativ avbröts Concerta-behandlingen 

i december 2012 eftersom fadern ansåg att biverkningarna påverkade pojken 

negativt. Fadern menade att medicinen bl.a. medförde aggressionsutbrott och 

trötthet hos pojken. Modern ansåg dock att medicinens positiva inverkan på 

pojken övervägde de negativa. Hon menade bl.a. att pojkens koncentration och 

skolresultat förbättrats väsentligt sedan medicineringen påbörjades. Fallet kom 

till socialnämndens kännedom genom att modern ansökte hos socialnämnden 

om medgivande att få medicinera pojken utan pappans samtycke. För att 

medicinering av barn ska komma till stånd är huvudregeln att båda 

vårdnadshavarna ska samtycka till den men med stöd av FB 6:13 a 1 p 

beslutade socialnämnden i maj 2013 att pojken skulle börja medicinera igen. 

Fadern överklagade socialnämndens beslut till förvaltningsrätten. Rättsfrågan i 

fallet gällde huruvida bestämmelsen i FB 6:13 a är tillämplig i en situation som 

ovan beskrivits.48 

5.1.1 Om medicinen Concerta 

För att bättre förstå fallet och det dilemma vårdnadshavarna stod och står inför 

kan det vara väsentligt att få lite närmre information om ADHD-medicin. 

Concerta är ett centralstimulerande preparat som påverkar det centrala 
                                                
47 Se HFD mål nr 7315-13, protokoll, 2014-03-25. 
48 Angående detta stycke, se förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 7088-13, 2013-07-18. 



 28 

nervsystemet. Concerta är enligt Läkemedelsverket narkotikaklassat, men 

godkänt som behandlingsmetod av ADHD för barn och ungdomar. Goda 

resultat har kunnat uppvisas hos barn som har medicinerats med 

centralstimulerande medel såsom Concerta. Symptom som 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet har enligt 

Socialstyrelsen lindrats hos upp till 80 % av de personer som medicinerats.49  

Tilläggas ska dock att ämnet centralstimulantia är kontroversiellt och att det 

finns sakkunniga inom området som är kritiska till medicinen. Bl.a. 

publicerades år 2013 resultatet av John Hopkins Children’s Centers 

långtidsstudie av barn med ADHD. I undersökningen konstaterades bl.a. att 

barn som långtidsmedicinerats för ADHD hade samma symptom som de barn 

vilka inte medicinerats alls. Medicinens verkan avtar således på lång sikt, för 

att slutligen inte generera några positiva effekter alls.50 En annan studie, 

genomförd av The Medical Journal of Australia år 2013, visar att medicinering 

med centralstimulantia medför att pojkars pubertetsutveckling avstannar.51  

5.2 Underrätternas bedömning och HFD:s kommande 
prövning 

Förvaltningsrätten konstaterade för det första att pojken själv inte hade någon 

klar åsikt om medicineringen, varför hans egen vilja inte skulle beaktas i 

bedömningen. Vidare ansåg förvaltningsrätten att fadern hade beaktansvärda 

skäl för att motsätta sig medicineringen. Det kunde inte heller visas att pojken 

hade ett tydligt behov av medicinering. Enligt förvaltningsrättens samlade 

bedömning ansågs därför inte omständigheterna vara sådana att en tillämpning 

av FB 6:13 a kunde aktualiseras, varför överklagan bifölls. Domen 

överklagades till kammarrätten.52  

                                                
49 Se Socialstyrelsen, ADHD hos barn och vuxna, 2002, s. 192. 
50 Se John Hopkins Childen’s Center (utg.), ADHD Symptoms Persist for Most Young Children 
Despite Treatment, publicerad 2013-02-11, ”http://www.hopkinschildrens.org/ADHD-
Symptoms-Persist-for-Most-Young-Children-Despite-Treatment.aspx”, hämtad 2014-10-07. 
51 Se The Medical Journal of Australia (utg.), Growth and pubertal development of adolescent 
boys stimulant medication for attention deficit hyperactivity disorder, publicerad 2013-01-21, 
”https://www.mja.com.au/journal/2013/198/1/growth-and-pubertal-development-adolescent-
boys-stimulant-medication-attention”, hämtad 2014-10-07. 
52 Se förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 7088-13, 2013-07-18. 
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Kammarrätten menade istället att insatsen var så pass betydelsefull för pojkens 

bästa att faderns mening kunde bortses ifrån. Enligt kammarrätten kunde även 

konstateras att ett påtagligt och tydligt behov av medicinering fanns. Rätten 

menade också att utredningen visade att pojken haft stor nytta av medicinen 

trots att skolpersonal uttryckt att det inte märktes någon större skillnad på 

pojken efter att denne slutat med medicinen. Två överläkare, en 

specialistläkare och en psykolog, vilka haft kontakt med pojken uttalade sig om 

medicinens positiva effekter på barn med ADHD. Det var dock bara en av 

läkarna som träffat pojken under perioden han medicinerades. Flera experter på 

området uttryckte också hur viktigt det är att medicinen testas under en längre 

tid för att kunna avgöra om resultatet är bra. Kammarrätten upphävde 

förvaltningsrättens dom och fastställde istället socialnämndens beslut om att 

pojken med stöd av FB 6:13 a kunde fortsätta sin medicinering.53  

Det HFD ska pröva är således om bestämmelsen i FB 6:13 a är tillämplig i det 

aktuella fallet, och om det med hänsyn till barnets bästa krävs att pojken, som 

nu är 16 år gammal, medicineras med centralstimulantia trots att faderns 

samtycke saknas. Vidare kan konstateras att HFD:s dom kommer att bli 

prejudicerande för rättstillämpningen och socialnämndens framtida tillämpning 

av FB 6:13 a kommer att ske i ljuset av domen.  

  

                                                
53 Se kammarrätten i Göteborg mål nr 4926-13, 2013-10-29. 
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DEL II - Diskussion och analys 
Syftet med del I kan sägas vara att klargöra rättsläget medan syftet med del II 

är att analysera, problematisera och kritiskt granska det som framförts i del I. 

FB kap. 6 kan i stort sägas reglera barn och föräldrars rättigheter, ansvar och 

inbördes förhållande. Genom införandet av FB 6:13 a kan FB sägas ha tagit ett 

steg mot att bli mer orienterad mot konfliktlösning och hur man mer konkret 

ska hantera uppkomna oenigheter. FB 6:13 a är som framgått en bestämmelse 

som innebär att osämjor mellan vårdnadshavare kan lösas på ett alternativt sätt 

och har sin grund i barns behov av vissa former av vård och insatser. Den 

huvudsakliga anledningen till införandet var följaktligen barns behov av vård, 

varför det även kan argumenteras för att barnperspektivet i FB har blivit 

förstärkt.  

Att problematiken, vilken redogjorts för i avsnitt 3, fordrade att 

lagstiftningsåtgärder vidtogs är inte vad som kommer att granskas eller 

ifrågasättas i förevarande kapitel. Det som ska granskas är istället hur och på 

vilket sätt man valde att ta sig an problematiken samt vilka svårigheter som 

uppstått eller kan komma att uppstå vid tillämpningen av bestämmelsen i FB 

6:13 a. Konstateras kan nämligen att bestämmelsen ifråga inte är helt 

lättbegriplig, vare sig ur teoretisk eller praktisk synvinkel.  
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6 Bestämmelsens formulering 

6.1 Att beakta vid lagstiftning och lagformulering 

När det kommer till den aktuella bestämmelsens formulering kan vissa 

spörsmål uppmärksammas. Olikt exempelvis straffrätten anses i regel inte 

transparens och förutsebarhet tillhöra de främsta målsättningarna inom 

rättsområdet barnrätt i civilrättslig kontext, även om de är attribut som 

eftersträvas. Istället kan sägas att den mer dynamiska principen om barnets 

bästa är det som präglar rättsområdet.54 Gällande bestämmelsen i FB 6:13 a, 

vilken innefattar ingrepp i vårdnadshavares rätt till bestämmande samt 

myndighetsutövning, ser dock läget något annorlunda ut. Även om principen 

om barnets bästa är central inom all barnrätt krävs det, enligt EKMR artikel 8, 

stöd i lag för att undantag från rätten till respekt för familjeliv ska medges. Det 

ska således finnas stöd i lag för att ett åsidosättande av vårdnadshavares 

bestämmanderätt ska kunna realiseras. Legalitetsprincipen innebär också att all 

myndighetsutövning måste finna stöd i lag. Det är därför av särskild vikt att 

lagtexten, i en sådan bestämmelse som FB 6:13 a, är tydlig.  

6.2 Kritik mot bestämmelsens formulering och förslag till en 
ny formulering 

Innebörden av FB 6:13 a 1 p kan lätt missförstås om inte läsaren även sätter sig 

in i förarbetena, eftersom konjunktionen eller mellan orden utredning och 

behandling lika gärna kan leda till slutsatsen att all behandling enligt HSL ska 

omfattas. All behandling enligt HSL skulle innebära att även somatisk vård 

omfattas av bestämmelsen, att så inte är fallet framgår emellertid tydligt av 

förarbetena.  

 

 

 

                                                
54 Se avsnitt 2.1. 
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En alternativ formulering skulle kunna vara:  

” […] 

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning som omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), 

2. psykiatrisk eller psykologisk behandling som omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), 

3. […] ” 

En tydlig formulering av lagtext kan bl.a. motiveras med att lagen ska vara 

lättillgänglig och förståelig inte bara för rättstillämparen eller den insatte, utan 

även för gemene man som berörs av lagen. Det är vanligen inte möjligt att 

formulera en lagtext så att alla tänkbara situationer och problem kan lösas 

genom en bokstavstolkning. Det torde dock inte vara mycket begärt att det som 

väl har formulerats, har gjorts så tydligt och på god svenska.  
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7 Analys av två olika modeller för att 
begränsa kravet på gemensamt 
beslutsfattande för vårdnadshavare  

Syftet med införandet av bestämmelsen i FB 6:13 a var, som framgått ovan, 

bl.a. att barn skulle få tillgång till vård på ett mer effektivt sätt. För att uppnå 

syftena med bestämmelsen krävdes dock att vårdnadshavares bestämmanderätt 

begränsades på något sätt. Den reglering som ansågs mest ändamålsenlig 

formulerades slutligen i FB 6:13 a. 

För att effektivt lösa den uppmärksammade problematiken, vilken redogjorts 

för i avsnitt 3, fick socialnämnden kompetens att, i vissa frågor, bestämma om 

åtgärder för barn med kravet att en av vårdnadshavarna samtycker. I 

förevarande avsnitt kommer bestämmelsens syften och ändamål att diskuteras i 

förhållande till de olika möjligheter som fanns för att åtgärda det 

uppmärksammade behovet av lagstiftning.  

I huvudsak kommer två olika kategorier av regleringsmodeller att granskas. 

Vad som i det följande kommer att kallas för den finska modellen innebär att 

en vårdnadshavare kan tilldelas kompetens att ensam besluta i frågor gällande 

barnet inom ett visst område, såsom sjukvård eller skola. Den andra modellen, 

vilken FB 6:13 a räknas till, innebär istället att en prövning av det materiella i 

frågan utförs av en lämplig tredje part, såsom socialnämnden, med kravet att 

en av vårdnadshavarna samtycker. 

I Sverige eftersträvas att föräldrar ska ha gemensam vårdnad om sina barn 

samtidigt som barns rätt till vård också anses vara ett skyddsvärt intresse.55 Att 

det offentliga går in och begränsar vårdnadshavares bestämmanderätt, till 

förmån för barnets behov av vård, kan å ena sidan generera konflikter mellan 

vårdnadshavarna och därmed öka antalet processer rörande vårdnad. Å andra 

sidan kan konsekvensen av att det offentliga har begränsade möjligheter att 

lösa oenigheter mellan vårdnadshavare bli att en förälder känner sig nödgad att 

ansöka om ensam vårdnad. Balansgången mellan att uppnå gemensam vårdnad 

                                                
55 Se avsnitt 2.1.1. 
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och att skydda andra intressen, såsom barns rätt till vård, är slutledningsvis 

svår.  

7.1 Den finska modellen 

Begränsad vårdnad enligt den finska modellen kan i praktiken sägas innebära 

bättre förutsättningar för handlingskraftigt beslutsfattande när det gäller barn. I 

Finland har domstolen möjlighet att förordna om begränsad vårdnad inom alla 

områden som innebär någon form av beslutsfattande i vårdnadsrelaterade 

frågor. I Sverige föreslogs istället en begränsad variant av den finska modellen, 

nämligen möjligheten för en vårdnadshavare att tillerkännas ensamt 

bestämmande gällande hälso-, sjuk- och tandvård, insatser enligt SoL och LSS 

samt förskola och skola.56 Förslaget fick, som ovan nämnts i avsnitt 3, inte 

genomslag. 

7.1.1 Svensk allmän domstol och den finska modellen 

Den allmänna domstolens begränsade kompetens i vårdnadsrelaterade tvister 

innebär att beslut enbart kan fattas avseende vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågan. Att linjen har dragits just vid dessa typer av beslut beror på 

att vårdnadshavares gemensamma beslutanderätt inte ska inskränkas alltför 

mycket. Det är föräldrarna som i mångt och mycket presumeras känna sitt barn 

bäst och därmed bäst kan fatta beslut i enlighet med barnets bästa. Likaså utgör 

barns rätt till familj grund för att det är vårdnadshavarna som ska ha 

bestämmanderätten.57  

Även om gränsen för domstolens kompetens är tydlig, kan beslut gällande 

barns boende indirekt sägas innefatta en viss kompetensfördelning 

vårdnadshavare emellan eftersom boendeföräldern ensam får kompetens att 

besluta i frågor gällande den dagliga omsorgen av barnet.58 Därav är kanske 

steget till att införa den finska modellen i Sverige inte så långt. Tilläggas ska 

dock att de beslut som tillhör den dagliga omsorgen av barnet inte är av 

                                                
56 Prop. 2009/10:192 s. 39. 
57 Se avsnitt 2.1.1. 
58 Se avsnitt 2.2.1. 
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ingripande karaktär, varför det bedömdes vara proportionerligt att begränsa 

bestämmanderätten inom just detta område. 59 

En annan fråga som uppkommer är huruvida den allmänna domstolen har 

praktisk möjlighet och kompetens nog att fatta beslut gällande s.k. begränsad 

vårdnad enligt den finska modellen. I dagsläget är domstolens samarbete med 

socialnämnden omfattande i vårdnadsrelaterade mål. Det kan argumenteras för 

att det inte är ett långt avsteg från den verksamhet som domstolen ägnar sig åt i 

nuläget att låta socialnämnden pröva huruvida det finns ett vårdbehov och 

sedan låta domstolen kompetensfördela i frågan om sjukvårdsbeslut enligt den 

finska modellen. Den allmänna domstolen har erfarenhet av att göra 

avvägningar i frågor gällande barnets bästa och är van vid att se till helheten i 

familjerelaterade frågor. 

7.1.2 Den finska modellen och eventuella konsekvenser för 
vårdnadshavares samarbetsförmåga  

Att samarbetet mellan vårdnadshavare fungerar är viktigt för att barnet ska må 

bra, varför bl.a. samarbetsproblem mellan vårdnadshavare kan läggas till grund 

för ensam vårdnad i domstol. Den finska modellen innebär att en 

vårdnadshavare ensam får beslutanderätt inom ett visst område, varför 

samarbete mellan föräldrarna helt kan undvikas inom just det området. I 

sammanhanget aktualiseras följaktligen frågan om vad som egentligen bäst 

gynnar samarbetet. Strävandet efter gemensam vårdnad kräver ju goda 

förutsättningar för samarbete mellan vårdnadshavare.  

Att en vårdnadshavare får ensam kompetens att besluta i en viss fråga kanske 

leder till missnöje hos den andra vårdnadshavaren, vilket i sin tur måhända 

leder till ännu svårare samarbetsproblem. Möjligheten finns också att 

vårdnadshavarna slutar att tvista eftersom det blir klart och tydligt vem som 

faktiskt ska bestämma. Ett domstolsbeslut väger rimligen tungt för den 

enskilde, varför de båda vårdnadshavarna kanske skulle komma att acceptera 

domstolens avgörande. 

                                                
59 Se avsnitt 2.2. 
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7.1.3 Nackdelar med den finska modellen 

Den finska modellen har diskuterats som en möjlig väg att gå för att få bukt 

med den problematik som FB 6:13 a senare blev lösningen på. 60  Som 

redogjorts för i avsnitt 3.2 ovan avvisades dock den finska modellen med 

anledning av att den befarades bli ineffektiv, generera konflikter samt leda till 

ohållbara familjesituationer. 

Ett av huvudskälen till att FB 6:13 a infördes var att barns möjlighet att erhålla 

vård skulle bli mer effektiv. Nackdelen med att låta en domstol fatta beslut är 

att en process är tidskrävande och därmed inte effektiv. I de fall ett barn 

behöver vårdinsatser är det viktigt att sådana kan sättas in fort. Även om 

domstolen har möjlighet att fatta beslut interimistiskt, kan denna möjlighet vara 

svårtillgänglig.61 

Som resonerats kring ovan i avsnitt 7.1.2 är risken för att den finska modellen 

skulle leda till fler processer och konflikter sannolik, men inte säkerställd. En 

mer grundlig undersökning av konsekvenserna i denna bemärkelse är därför 

behövlig. 

Det är heller inte säkerställt att den finska modellen skulle leda till förvärrade 

situationer för familjer av den anledningen att domstolarna skulle döma till 

gemensam vårdnad trots att förutsättningarna för ensam vårdnad är uppfyllda 

enligt nu gällande rätt. I prop. 2009/10:24, i vilken den finska modellen 

avvisades, ifrågasattes om det överhuvudtaget finns förutsättningar för 

gemensam vårdnad i de fall vårdnadshavarna inte kan komma överens i frågor 

om hälso- och sjukvård. I fallet som ska prövas av HFD är vårdnadshavarna 

oense i frågan om medicinering av ett barn. Förutsatt att medicineringen är det 

enda vårdnadshavarna inte kommer överens om, skulle måhända den finska 

modellen vara mer ändamålsenlig i fallet. Enligt FB 6:13 a vägs nu istället 

barnets behov av vård mot huruvida vårdnadshavarnas skäl är beaktansvärda, 

vilket kan tyckas mer komplicerat och konfliktdrivande än den finska 

modellen. 

                                                
60 SOU 2007:52 s. 110. 
61 Prop. 2011/12:53 s. 13 f. 
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En annan negativ aspekt av den finska modellen är att den innebär ett större 

ingrepp i vårdnadshavares bestämmanderätt än om ett beslut avseende det 

materiella i frågan enbart skulle fattas. Genom en implementering av den 

finska modellen skulle således inskränkningen i bestämmanderätten bli vidare i 

jämförelse med den nuvarande regleringen i FB 6:13 a. Det kan därför sägas att 

den finska modellen inte främjar ett gemensamt ansvarstagande på samma sätt 

som FB 6:13 a i detta avseende. 

7.2 En prövning av det materiella i frågan 

7.2.1 För- och nackdelar med socialnämnden som beslutsfattande organ 

Den nya bestämmelsen i FB 6:13 a innebär att en annan myndighet än 

domstolen kan fatta beslut när en tvist uppkommit mellan vårdnadshavare. För 

att fatta beslut gör socialnämnden en bedömning av det materiella i frågan, det 

är således en enskild åtgärd som står i fokus. Ramen för socialnämndens 

beslutanderätt är begränsad till ett ställningstagande i frågan om vilken av 

vårdnadshavarnas vilja som är bäst för barnet, ett eget förslag från nämndens 

sida kan inte läggas fram. Nämnden måste även ta hänsyn till huruvida 

vårdnadshavarnas skäl till sina respektive ställningstaganden är beaktansvärda. 

Följaktligen ska socialnämnden inte enbart ta hänsyn till barnets bästa inom 

ramen för vårdnadshavarnas viljor, en eventuell inskränkning av en 

vårdnadshavares bestämmanderätt måste även ske med försiktighet.  

Socialnämnden har ett stort ansvar när det gäller omsorg om barn och 

ungdomar och ett av nämndens primära ansvar är att tillgodose det enskilda 

barnets behov av hjälp och stöd.62 Nämnden har dock inte bara en viktig roll 

vad gäller stöd m.m., utan ansvaret sträcker sig även till att utreda och yttra sig 

i de civilrättsliga frågorna om vårdnad, boende och umgänge.63 Socialnämnden 

har således erfarenhet både av att fatta beslut om stödinsatser av olika slag 

samt av att utreda vårdnads- och umgängesärenden m.m.  Socialnämnden kan, 

med anledning av vad som ovan nämnts, sammanfattningsvis sägas ha 

omfattande erfarenhet inom det område bestämmelsen berör. 

                                                
62 Singer, s. 196. 
63 Schiratzki, s. 15. 
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Vid tillämpningen av FB 6:13 a prövas i praktiken enbart det materiella i en 

viss fråga. Den finska modellen skulle istället innebära att en vårdnadshavares 

kompetens inskränks fullständigt inom ett område. Den lösning som idag 

tillämpas innebär att socialnämnden enbart fattar beslut om en specifik åtgärd 

och utgör således en mindre omfattande inskränkning i vårdnadshavares 

bestämmanderätt än vad en finsk lösning skulle innebära.  

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar normalt inte hälso- och sjukvård 

enligt HSL. I FB 6:13 a 1 p erkänns socialnämnden emellertid beslutanderätt 

avseende psykologisk eller psykiatrisk vård och psykologisk eller psykiatrisk 

utredning enligt HSL. Det kan argumenteras för att hälso- och 

sjukvårdsområdet är alltför främmande för socialtjänstens verksamhet och att 

det därför inte är lämpligt att socialnämnden beslutar i sådana frågor. I Norge 

har man som nämnts ovan i avsnitt 3.2 ordnat det på så vis att kvalificerad 

sjukvårdspersonal kan besluta om en vårdåtgärd tillsammans med en av 

vårdnadshavarna. Den svenska sjukvården ansågs dock inte vara uppbyggd för 

en sådan ordning. Det kan även uppmärksammas att det inte är helt klar hur 

långt socialnämndens utredningsskyldighet sträcker sig och hur väl utredd 

frågan om barnets bästa blir.  

7.2.2 För- och nackdelar med allmän domstol som beslutsfattande 
organ  

I praktiken innebär domstolsbeslut, i frågor om umgänge och boende inom 

ramen för gemensam vårdnad, en inskränkning av bestämmanderätten eftersom 

grundtanken är att vårdnadshavare gemensamt ska besluta i frågor som rör 

barnet. Att reglera boende och umgänge är att reglera någonting materiellt i 

strikt mening. Följaktligen fattar den allmänna domstolen redan materiella 

beslut avseende boende- och umgängesfrågan. Frågan uppstår då om steget inte 

är relativt kort till att även låta den allmänna domstolen fatta beslut avseende 

hälso- och sjukvård m.m. 

Fördelen med att låta den allmänna domstolen fatta beslut i huruvida FB 6:13 

är tillämplig är att familje- och vårdnadsrelaterade frågor vanligen prövas där. 

Barnets situation och vårdbehov kan antas bli mer omfattande utrett av 

domstolen än av socialnämnden. 
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Nackdelen med att låta allmän domstol bestämma i det materiella i frågan om 

vård och insatser är att domstolen, som ovan nämnt, inte har möjlighet att fatta 

lika effektiva beslut som socialnämnden. Det finns ett större behov av att 

snabbt besluta i frågor som gäller vård och insatser än i frågor som gäller 

boende och umgänge. Även om domstolen har möjlighet att fatta interimistiska 

beslut, kvarstår ändock frågan om hur effektiv en sådan lösning skulle bli. Om 

socialnämnden uppmärksammar ett behov av vård, kan nämnden ta upp frågan 

själv. De vårdnadshavare som inte har möjlighet eller ork att väcka talan i 

tingsrätt skulle riskera att, enligt en sådan ordning, hamna utanför det skydd 

som FB 6:13 a innebär. Att i en sådan situation förlita sig på att socialnämnden 

uppmärksammar frågan och sedan väcker talan i domstol är inte 

ändamålsenligt eftersom det finns risk för ett visst bortfall. Socialnämnden har 

även möjlighet att på ett mer effektivt sätt ta ställning till huruvida FB 6:13 a är 

tillämplig. Om talan istället skulle väckas vid tingsrätten skulle en prövning i 

sak ske i varje enskilt fall, vilket antagligen skulle föranleda fler processer i 

domstol.  
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8 FB 6:13 a och förvaltningsdomstolen 

8.1 Är det lämpligt att besluten överklagas till 
förvaltningsdomstol?  

I förarbetena till FB 6:13 a anges att de beslut som socialnämnden fattar med 

FB 6:13 a som grund snarast ska anses vara av socialrättslig karaktär och inte 

angår vårdnaden som sådan. Det föreföll därför mest lämpligt att besluten 

skulle överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Förvaltningsdomstolen prövar bl.a. även LVU-mål, d.v.s. mål då barn behöver 

vård och insatser av mer akut karaktär och ingen av vårdnadshavarna kan 

tillgodose att så sker. LVU kan tillämpas i de fall det föreligger påtaglig risk 

för att ett barns hälsa eller utveckling skadas, vilket bl.a. innefattar situationer 

då barnet inte får behövlig sjukvård eller medicinsk behandling.64 I LVU-mål 

begränsas vårdnadshavares bestämmanderätt i den omfattning som krävs för att 

insatser ska kunna genomföras och för att risken att barnet ska komma till 

skada ska elimineras.65 I mål som gäller sjukvård eller medicinsk behandling 

enligt LVU är det således främst barnets behov av åtgärder som prövas. 

Förvaltningsdomstolen har följaktligen inte så stor erfarenhet av att ta hänsyn 

till mer familjerättsliga aspekter av barnets bästa, såsom vad som bäst gynnar 

samarbete och familjen som helhet m.m. Även om bestämmelsen i FB 6:13 a 

har som huvudsyfte att säkerställa barns behov av vård och insatser, så är det 

viktigt att vårdnadshavarnas bestämmanderätt och vårdnadshavarnas skäl till 

sina inställningar beaktas. Anledningen till att FB 6:13 a infördes i FB och inte 

i LVU var just för att markera bestämmelsens nära anknytning till övriga 

bestämmelser om beslutsfattande vid gemensam vårdnad.66  

Förvaltningsdomstolarna har en långtgående utredningsskyldighet, vilket i 

sammanhanget är positivt eftersom frågor som berör barn och vårdnadshavare i 

förhållande till staten är skyddsvärda. På grund av det egna utredningsansvaret 

för parterna emellertid ofta själva sin talan. I mål som gäller LVU är 

huvudregeln, enligt 39 § LVU, dock att vårdnadshavare har rätt till ett 
                                                
64 Singer, s. 220. 
65 Prop. 2011/12:56 s. 10. 
66 Prop. 2011/12:56 s. 26. 
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offentligt biträde på grund av frågans skyddsvärde. Den allmänna domstolen 

har ett officialansvar när det kommer till mål om vårdnad m.m. I mål om 

vårdnad, boende och umgänge har dock parterna möjlighet att få rättshjälp 

under vissa förutsättningar, vilket innebär att ett biträde kan finansieras med 

allmänna medel. Det är ännu oklart vilka möjligheter som finns gällande 

vårdnadshavares möjlighet till att erhålla rättshjälp vid prövningar gällande FB 

6:13 a. Eftersom möjligheten till ett offentligt finansierat biträde finns i både 

LVU- och vårdnadsmål måste det antas rimligt att rättshjälp ska kunna 

aktualiseras även i mål som gäller FB 6:13 a.  

Avslutningsvis kan sägas att FB 6:13 a befinner sig i gränslandet mellan 

socialrätt och familjerätt, varför det inte är uppenbart att förvaltningsdomstolen 

är mest lämpad att pröva frågan.67 Det kan även tilläggas att socialnämnden 

och den allmänna domstolen har rutin på att samarbeta eftersom vårdnads- och 

umgängesutredningar m.m. ofta genomförs av socialnämnden i samband med 

förhandlingar gällande vårdnad, boende och umgänge. Det kan således 

argumenteras för att det ligger närmare till hands att prövningen ska ske i 

allmän domstol, eftersom frågor om insatser och vård är mindre främmande för 

den allmänna domstolen än vad vårdnadsrelaterade frågor kan sägas vara för 

den allmänna förvaltningsdomstolen. 

8.2 Avvägningar i HFD:s kommande prövning 

HFD står inför att pröva det fall som redovisats ovan i avsnitt 5. Avgörandet 

kommer att bli prejudicerande för tillämpningen av FB 6:13 a. Hur 

bestämmelsen ska tillämpas är, med tanke på att underinstanserna tolkade både 

omständigheterna i fallet och bestämmelsens innebörd på olika sätt, inte helt 

klart.  

För HFD finns det i huvudsak tre möjliga vägar att gå beträffande avgörandet. 

Antingen kan HFD fastställa socialnämndens beslut, vilket skulle innebära en 

fortsatt medicinering för pojken förutsatt att modern inte har ändrat sig i sitt 

beslut om medicinering. Det andra alternativet är att HFD bifaller faderns 

överklagan, vilket skulle medföra att fadern, som inte samtycker till insatsen, 
                                                
67 Prop. 2011/12:56 s. 26. 
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får den reella bestämmanderätten och kan se till att medicineringen avbryts. 

Den tredje varianten är om pojken själv, som nu är 16 år gammal, har bildat sig 

en egen uppfattning i frågan och således själv beslutar om medicineringen. Det 

sist nämnda scenariot kommer i det följande inte att diskuteras eftersom det, 

inom ramen för uppsatsen, är ointressant för bestämmelsens tillämpning och 

tolkning. Även om målet avgörs genom att pojken själv har bildat sig en 

uppfattning, finns det en god chans att HFD ändå yttrar sig över andra 

principiella rättsfrågor i fallet.  

När det kommer till socialnämndens tillämpning av bestämmelsen i FB 6:13 a 

är utgångspunkten att vårdnadshavare känner sitt barn bäst och är mest 

lämpade att fatta beslut i frågor som rör barnet. För att en åtgärd ska komma 

till stånd med FB 6:13 a som grund fordras att åtgärden krävs med hänsyn till 

barnets bästa. Barnets bästa innefattar flera olika intressen, enligt förarbetena 

ska dock särskilt vårdbehovet och vårdnadshavarens skäl för sin inställning 

beaktas. 68 Det är möjligt att ytterligare omständigheter har framkommit sedan 

kammarrättens dom avkunnades 2013 och att HFD därför har än mer att ta 

hänsyn till i sin kommande bedömning. I framställningen nedan är det dock 

bara de förhållanden som för dagen är kända, d.v.s. det kammarrätten grundade 

sin dom på, som kommer att diskuteras utifrån bestämmelsen i FB 6:13 a och 

dess ändamål.  

8.2.1 Ett påtagligt och tydligt vårdbehov  

Den subjektiva aspekten av barnets bästa innefattar barnets individuella behov 

och barnets vilja.69 I förarbetena till bestämmelsen stadgas att socialnämndens 

ingripande ska vara påtagligt och tydligt i det enskilda fallet, vilket kan sägas 

innebära att det individuella behovet av en insats måste vara särskilt stort för 

att FB 6:13 a ska vara tillämplig. Råd som personal inom vården givit pojken 

personligen samt observationer gjorda av andra personer avseende pojkens 

mående är således av relevans i bedömningen av det individuella behovet. 

Allmänna rekommendationer som innebär att medicinering måste ske över en 

längre tidsperiod för att effekterna ska kunna bedömas är egentligen inte 

                                                
68 Prop. 2011/12:53 s. 26. 
69 Se avsnitt 2.1. 
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relevant för det individuella vårdbehovet i sig. Pojkens behov av vård är istället 

avhängigt huruvida de symptom som pojken uppvisat till följd av sin ADHD är 

så pass allvarliga att ett tydligt och påtagligt behov av medicinering finns. De 

eventuella verkningar som medicineringen resulterade i under tiden pojken 

behandlades kan dock ha betydelse eftersom man med hjälp av dessa kan dra 

slutsatser gällande pojkens behov av vård.  

Av de omständigheter som framkommit i kammarrättens dom, har en 

specialistläkare rekommenderat att pojken ska fortsätta sin medicinering av 

Concerta och även uppgivit att medicineringens effekt på pojken varit påtaglig. 

Två överläkare och en psykolog träffade även pojken innan han påbörjat sin 

medicinering och samtliga tre har rekommenderat att behandlingen med 

Concerta ska fortgå. Även om överläkarna och psykologen vid något tillfälle 

träffat pojken, kan det ifrågasättas om deras uttalanden utgör en individuellt 

anpassad rekommendation eftersom de inte följt pojkens utveckling på nära 

håll. Pojkens mentor i skolan uppgav, vid kammarrättens muntliga förhandling, 

att det märktes en tydlig skillnad på pojken efter att behandlingen sattes in. Av 

mentorns uttalande framgick emellertid även att ingen större skillnad på 

pojkens uppförande kunde observeras efter att medicineringen upphört. En av 

överläkarna menade emellertid att medicinens verkan kan sitta i även efter 

avslutad behandling eftersom barnet kan vända onda cirklar under 

medicineringen. Tilläggas kan även att barns sociala, kroppsliga och mentala 

utveckling i tonåren kan vara omfattande, utan att någon medicin behöver vara 

orsaken. Om pojkens förändrade beteende berodde helt och hållet på 

behandlingen av Concerta är således inte alltigenom säkerställt.  

Forskning och beprövad erfarenhet hör till den objektiva aspekten av barnets 

bästa.70 För att göra en bedömning av vårdbehovet mot bakgrund av barnets 

bästa krävs således att även forskning och sjukvårdspersonals mer allmänna 

uttalanden beaktas. I fallet har två överläkare och en psykolog bl.a. yttrat sig 

mer allmänt om fördelarna med medicinen. Mot bakgrund av vad som ovan 

nämnts, i avsnitt 5.1.1, kan konstateras att åsikterna går isär gällande 

centralstimulerande preparat som behandlingsmetod av ADHD. Även om det, 

                                                
70 Se avsnitt 2.1. 
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som det verkar, inom svensk sjukvård råder en allmän uppfattning om att 

centralstimulerande preparat är gynnsamt för barn med ADHD, är studierna 

som genomförts på området är inte entydiga i sina resultat och slutsatser. En 

fråga som uppstår är således huruvida det är vårdnadshavarna eller 

socialnämnden som ska ha befogenhet att avgöra det objektiva vårdbehovet i 

fall då en behandlingsmetod inte enbart bär med sig fördelar.71  

8.2.2 Vårdnadshavarens skäl för sin inställning  

Till den objektiva aspekten av barnet bästa hör även huvudregeln om att 

vårdnadshavare ska ha bestämmanderätt över sina barn.72 Vårdnadshavares 

skäl för sin inställning måste alltid tas på allvar i socialnämndens bedömning 

av huruvida FB 6:13 a är tillämplig. Det framgår av förarbetena att det kan 

finnas anledning att medge en insats i de fall vårdnadshavarens inställning har 

sin grund i någonting annat än barnets bästa och inte är beredd att diskutera 

andra möjliga sätt att tillgodose barnets behov.73   

I förevarande fall har fadern inte samtyckt till medicineringen eftersom han 

uppfattat att pojken inte mår bra av Concerta. Det finns inte någon anledning 

att misstro att fadern enbart vill sin sons bästa. Det har inte heller framgått att 

fadern inte skulle vara villig att medverka till en alternativ behandlingsform. 

8.2.3 Slutlig kommentar avseende HFD:s kommande prövning 

För att förbättra barns möjlighet till bl.a. psykiatrisk vård har flera utredningar 

och lagförslag lagts fram genom åren. Slutligen fastslogs FB 6:13 a som den 

bästa lösningen på problemet. I förarbetena till bestämmelsen angavs det JO-

fall som presenterats ovan i avsnitt 3.1.1 indirekt som ett exempel på vilken 

form av problematik man ville åtgärda genom lagstiftningen. Fadern i JO-fallet 

var i och för sig inte dömd för något brott utan enbart misstänkt, men intresset 

av att flickan fick vård bedömdes följaktligen väga tyngre än pappans 

rättigheter som vårdnadshavare på grund av den misstanke som riktats mot 

honom. Att en förälder misstänks ha förgripit sig på sitt barn eller barnets 

andra förälder innebär slutledningsvis att vårdbehovet är påtagligt och tydligt i 

                                                
71 Ang. detta stycke, se kammarrätten i Göteborg, mål nr 4926-13. 
72 Se avsnitt 2.1.1. 
73 Prop. 2011/12:53 s. 27. 
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det enskilda fallet. Tilläggas ska dock att brottets allvarlighet även torde ha 

betydelse för bedömningen. Med JO-fallet som tumstock ska således 

vårdbehovet vara påtagligt och konkret men inte nödvändigtvis säkerställt för 

att FB 6:13 a ska vara tillämplig. I det fall HFD ska pröva är vårdbehovet 

möjligtvis säkerställt i den bemärkelsen att pojken är i behov av någon form av 

vård. Jag ställer mig dock tveksam till att behovet av just Concerta är vare sig 

påtagligt, tydligt eller säkerställt. Även om HFD kommer fram till att pojkens 

behov av Concerta är tydligt och påtagligt, har inte faderns inställning sin 

grund i någonting annat än pojkens bästa. I de fall en vårdnadshavares skäl för 

sin inställning bottnar i hänsyn till barnet torde behovet av vård snarare vara 

synnerligen tydligt och påtagligt för att FB 6:13 a ska anses tillämplig.  

Om HFD går på kammarrättens linje skulle det, enligt min mening, innebära att 

bestämmelsen tolkas påfallande extensivt. Anledningen till att man inte valde 

att införa det finska systemet i Sverige var bl.a. för att det skulle medföra 

alltför stora inskränkningar i vårdnadshavares bestämmanderätt. Skälet till att 

bestämmelsen infördes i FB och inte i LVU var för att särskilt belysa att 

bestämmelsen innebär en begränsning i det praktiska utövandet av gemensam 

vårdnad. Även legalitetsprincipen kan sägas innebära att en extensiv tolkning 

av bestämmelser som innebär någon form av myndighetsutövning inte är 

lämplig. Därav torde FB 6:13 a tillämpas med viss försiktighet. Förutsatt att 

inga större förändringar har skett avseende omständigheterna i fallet, är den 

mest ändamålsenliga tolkningen av bestämmelsen, enligt min mening, att 

faderns överklagan ska bifallas. 
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9  Behovet av att även reglera somatisk 
vård 

I förarbetena till bestämmelsen fördes det en diskussion kring huruvida 

somatisk vård även skulle omfattas. Slutligen ansågs dock inget reellt behov 

finnas av att reglera även somatisk vård, såsom psykologisk och psykiatrisk 

vård nu är reglerat i FB 6:13 a.74  

FB 6:13 a innebär inte, till skillnad från FB 6:13 2 st., att det ska vara 

uppenbart att åtgärden krävs med hänsyn till barnets bästa oavsett om åtgärden 

är av ingripande betydelse för barnets framtid. Under förutsättning att någon av 

de i FB 6:13 a uppräknade åtgärderna kan tillämpas, krävs således inte samma 

höga krav för att åtgärden ska kunna vidtas. Istället görs en avvägning mellan å 

ena sidan ett eventuellt tydligt behov av åtgärden och å andra sidan 

vårdnadshavarens skäl till att inte samtycka. Av förarbetena till FB 6:13 a kan 

indirekt utläsas att socialnämndens inblandning innebär att en mer objektiv 

bedömning av barnets bästa kan genomföras. Därför är det lättare att få till 

åtgärder av större betydelse för barnets framtid med stöd av 6:13 a än med stöd 

av 6:13 2 st. Sammanfattningsvis kan FB 6:13 a sägas ha sitt primära fokus på 

en bedömning av barnets bästa, medan en bedömning enligt FB 6:13 2 st. i 

första hand präglas av hur stor betydelse ingreppet har för barnets framtid. Om 

rekvisiten i FB 6:13 2 st. är uppfyllda är det emellertid den bestämmelsen som 

ska tillämpas och inte FB 6:13 a, detta eftersom socialnämndens inblandning är 

både tids- och resurskrävande.75 Det ställs således höga krav för att någon form 

av vård ska kunna komma till stånd med FB 6:13 2 st. som grund.   

Ytterligare en slutsats som kan dras från det JO-fall som presenterats ovan i 

avsnitt 3.1.1 är att psykiatrisk och psykologisk utredning och psykiatrisk och 

psykologisk behandling som huvudregel inte kan medges med LVU som 

grund. Trots att flickan befarades ha blivit utsatt för både misshandel och 

sexuella övergrepp ansågs inte det icke-somatiska vårdbehovet vara så pass 

akut att LVU kunde tillämpas. I förarbetena till FB 6:13 a står även 

uttryckligen att de åtgärder som omfattas av bestämmelsen sällan är så pass 

                                                
74 Prop. 2011/12:53 s. 16. 
75 Se prop. 2011/12:53 s. 31. 
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allvarliga att LVU är tillämplig. Om ett barn är i behov av somatisk vård kan 

dock LVU komma att bli tillämplig, vilket kan vara en förklaring till att det 

inte ansågs föreligga något reellt behov av att även somatisk vård skulle 

omfattas av bestämmelsen i FB 6:13 a.76  

Vård enligt SoL sker i regel på frivillig basis. För att barn ska få hälso- och 

sjukvård enligt LVU 2 § krävs att en påtaglig risk för barnets hälsa eller 

utveckling föreligger. Likaledes kan det vara svårt att få till en åtgärd med stöd 

av FB 6:13 2 st. om vårdinsatsen har stor betydelse för barnets framtid. Även 

om inget praktiskt och klart behov av att reglera även somatisk vård ansågs 

finnas, är det inte otänkbart att situationer kan uppstå som innebär att barn i 

behov av somatisk vård kan komma att hamna utanför lagens nuvarande skydd. 

  

                                                
76 Prop. 2011/12:53 s. 16. 
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10  Avslutande kommentar 
Det är i det närmsta givet att en bestämmelse ska vara tydligt formulerad för att 

kunna anses ändamålsenlig. I FB 6:13 a är det som ovan nämnt inte helt 

uppenbart vad som åsyftas med bestämmelsen om man inte även läser 

förarbetena. Även om man kan ana vad första punkten innebär, är 

bestämmelsens formulering anmärkningsvärd.  

Dagens ingångsvärde är att barn generellt mår bäst av gemensam vårdnad 

mellan föräldrar - men med vilka medel försöker man uppnå det och finns det 

ett pris? Till en början uppfattade jag FB 6:13 a som ytterligare en produkt av 

den strävan efter gemensam vårdnad som råder. Men efter att ha satt mig in 

ytterligare i ämnet är min uppfattning nu att FB 6:13 a en bra och nödvändig 

bestämmelse eftersom den fyller sin funktion utan att gå utanför det faktiska 

behovet. Det var ohållbart att barn kom i kläm då en förälder och/eller barnet 

själv befann sig i en utsatt situation, såsom i det uppmärksammade JO-fallet. 

Målet med bestämmelsen är inte primärt att gynna den gemensamma 

vårdnaden, även om det eventuellt kan bli ett utfall.  

Om den finska modellen istället hade implementerats hade – enligt min 

uppfattning – jakten på gemensam vårdnad överskridit all rimlighet. Att 

undersöka konsekvenserna av det finska systemet närmare skulle dock vara av 

intresse eftersom det är svårt att dra säkra slutsatser utan fakta. Det finns 

många obesvarade frågor när det kommer till den finska modellen. Hur 

påverkar det finska systemet vårdnadshavares samarbetsförmåga? Är det värt 

att sträva så efter gemensam vårdnad? Genererar den finska modellen 

konflikter och processer? Eller underlättar den finska modellen samarbete och 

gemensam vårdnad? Att i framtiden kartlägga hur bestämmelsen i FB 6:13 a 

påverkar samarbetet mellan vårdnadshavare kan vara en god idé eftersom det 

skulle kunna ge en indikation på hur den finska modellen skulle fungera för 

samarbetet i Sverige. Problemet med en sådan kartläggning är dock att den 

med stor sannolikhet skulle bli missvisande eftersom bestämmelsen tillämpas i 

situationer som föregåtts av brott m.m. Att undersöka de faktiska 

konsekvenserna i Finland kan därför vara mer fördelaktigt. 
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När det gäller tillämningen av FB 6:13 a, då särskilt HFD:s kommande 

tillämpning, måste man ställa sig frågan om intresset av att barnet får vård 

överträffar de processer och konflikter som barn och vårdnadshavare kan 

komma att utsättas för. När vårdnadshavare har olika uppfattningar om vad 

som är bäst för barnet torde det som huvudregel inte vara ändamålsenligt att en 

tredje part ska styra utfallet.   
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