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LEDARE

edan i förra årets temanummer om fa-
miljerätt så uppmärksammade vi de allt
mer infekterade vårdnadstvisterna. Inför
årets utgåva bad vi deltagarna i under-
sökningen Familjerättsbarometern
utveckla hur de ser på den här
frågan. 

Under det senaste decenniet har
mängden tvister fördubblats. 

37,9 procent av de svarande konstate-
rar att vårdnadstvisterna har förändrats till
sin karaktär. Ett stort antal av dem lyfter fram
en hårdare ton och svårare förutsättningar att nå
kompromisser:

”Domstolarna är mycket hårdare i sina bedöm-
ningar och att barnen ska ha rätt till umgänge
med sina föräldrar till varje pris” säger en av de
familjerättsliga specialister som deltagit i under-
sökningen.

”De är oftast mer aggressiva mot varandra, har

”Vårdnadstvister bör hanteras
av specialiserade domstolar”

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se

FAMILJERÄTT

svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till
sin ”egen rätt och millimeterrättvisa”, konstate-

rar en annan.
Omkring hälften av de svarande tror att
specialiserade familjedomstolar är ett
sätt att hantera situationen. 

– Med specialiserade domare så
skulle också familjejuristernas status
höjas, tror jag, säger malmöbaserade ad-

vokaten Marie Lagerlöf. 
Hon är en i en lång rad advokater och do-

mare som intervjuas i det här numret. I slutet
av året ska utredningen av 2006 års vårdnadsre-
form redovisas. I det här numret kan du också läsa
vilka förväntningar som praktikerna har på den
utredningen. Dessutom fortsätter vi bevaka den
nya konkurrenssituationen, de avgörande rätts-
fallen och hur flyktingkatastrofen prövat det
svenska systemet med gode män. Och mycket
mer.  
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4 | Barnens bästa glöms bort
Vårdnadstvisterna har blivit mer infekterade - och domstolarna
är hårdare i sina bedömningar. Den bilden ger de svarande 
i Legally yours undersökning familjerättsbarometern
2016.

man glömmer bort barnets bästa, säger en
av de som svarat på undersökningen.

12 | Förväntningar 
på utredningen

I slutet av året ska utredningen av 2006 års vårdnadsreform
redovisas. Legally yours lät flera erfarna familjerättsjurister 
berätta om sina största förväntningar på utredningen.

16 | Specialdomstolar
för vårdnadstvister

Inför specialiserade domstolar för att avgöra vårdnadstvisterna.
Det tycker nästan varannan av de svarande i undersökningen
familjerättsbarometern 2016.

– Det behövs domare med intresse och fallenhet för frågorna,
säger advokaten Sophie Palmgren Paulsson.

24 | Konkurrensen härdnar
fler advokater upplever att mängden familjerättsliga ärenden
krymper - och drygt var tredje märker av konkurrensen från nya
aktörer. Samtidigt fortsätter uppstickaren familjens jurist att
expandera.

– De advokater som upplever hårdare konkurrens gör en riktig
analys, säger vd:n Carl georgsson.

36 | Vann mot Skatteverket
efter könsbytet

52 | Fler gifta barn i Sverige
”Önskvärt med fler åtal”
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GODE MÄN

60 | Problematiken ställs på sin spets
I många år har det svenska systemet med gode män anklagats
för att vara föråldrat.

Den kraftiga ökningen av ensamkommande asylsökande har
ställt problematiken på sin spets.

– Hittills har regeringskansliet varit kallsinniga till föränd-
ringar, säger Eva von Scheele på Sveriges kommuner och lands-
ting, SKL.

SHARIALAGAR

68 | HD prövar islamisk rätt
Högsta domstolen ska pröva om kontrakt enligt sharialagar kan
tillämpas vid svenska domstolar.

Chefsrådman Thed Adelswärd menar att frågor kopplade 
till islamisk rätt på sikt kommer att hanteras oftare i svenska
domstolar.

PORTRÄTT 

80 | ”Barn måste kunna 
driva igenom sin rätt”

På en militärförläggning i Thailand formades den 11-åriga Louise
Danes engagemang för mänskliga rättigheter. 

Som doktorand i migrations- och barnrätt är hon en flitig röst 
i den svenska asyldebatten. 

– I ett pressat läge måste politikerna visa handlingskraft. De
verkar resonera att det är viktigare att göra någonting, än att
göra någonting ordentligt, säger hon.

92 | Barnkonventionens 
väg till svensk lag

100 | KOMMENTARER

Kent Källström om familjerättsliga avtal och ogiltighet av 
äktenskapsförord 

Titti Mattsson och Lotta Dahlstrand om familjehems-
placeringar
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’’
Jag ser det som min uppgift att påpeka när 
förslag ligger farligt nära populism istället
för att handla om vad som är genomförbart.

LOUISE DANE
Sidan 80

80

9268

24 6016
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HÅRDARE  TON
I  VÅRDNADS
TVISTERNA

Vårdnadstvisterna har blivit mer infekterade
– och domstolarna är hårdare i sina bedömningar. 
Den bilden ger de svarande i Legally yours under-
sökning Familjerättsbarometern 2016.
– Man glömmer bort barnets bästa, säger en av

de som svarat på undersökningen. AV PETER JOHANSSON
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e senaste åren har mängden vård-
nadstvister ökat. Sett över ett decen-
nium rör det sig om mer än en
fördubbling. 2005 var antalet 2 628–
2014 var motsvarande siffra 5 692. 

Även karaktären på vårdnads-
tvisterna har förändrats. I Legally

yours undersökning Familjerättsbaro-
metern 2016 har 176 advokater speciali-

serade på familjerätt beskrivit hur de upplever
att vårdnadstvisterna har utvecklats, vilket inne-
bär en svarsfrekvens på 16 procent.

37,9 procent menar att vårdnadstvisterna har
förändrats till sin karaktär. Ett stort antal lyfter
fram en hårdare ton och svårare förutsättningar
att nå kompromisser. 

”Tvisterna har blivit mer ’infekterade’. Många
av parterna är 70-talister eller födda på tidigt 80-
tal. De är oftast mer aggressiva mot varandra, har
svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till
sin ’egen rätt och millimeterrättvisa’, säger en av
de svarande i undersökningen.

”Alltför många borde kunna lösas utanför rätta;
problemen saknar ofta juridisk karaktär”, konsta-
terar en annan.

Andra lyfter fram domstolarnas inställning:
”Jag anser att domstolarna är mycket hårdare i

sina bedömningar och att barnen ska ha rätt till

umgänge med sina föräldrar till varje pris. Man
glömmer bort barnets bästa. Ibland är det inte all-
tid till barnets bästa att ha kontakt med den ena
föräldern. Vidare att man är hårdare med um-
gänge, att det även ska vara omfattande umgänge
för små barn.”

– Jag delar uppfattningen att de har blivit hår-
dare, säger Fredric Renström, advokat på Linds-
kog & Malmström i Stockholm, till Legally yours. 

– Det känns som att stämningen har blivit tuf-
fare och elakare med flera påståenden om samar-
betsproblem. Det är i vissa fall svårare att få
parterna att komma överens.

Sophie Palmgren Paulsson på Tre advokater i
Malmö konstaterar att vårdnadstvisterna har en
tendens att bli ”mycket mer infekterade”.

– Dels kan det vara en generationsfråga. För-
äldrar i dag är väsentligt mer medvetna om bety-
delsen av att barn har en god och nära kontakt
med båda sina föräldrar.  Det innebär att dagens
pappor ofta framhärdar i att de ska vara delaktiga
i vårdnaden, ha umgänge och boende med barnen. 

– Sedan har samhällssituationen blivit något
mer komplicerad. Betydligt fler föräldrar har bak-
grund i annan kultur. Även de nya formerna att
bli förälder, med insemination, ivf och adoption,
är komponenter som kan medföra att det blir
något mer komplicerat.

Christer Eiserman, advokat i Göteborg,: 
– Som jag ser det har tvisterna sin bakgrund i för-
ändringar i samhället med en ökad jämställdhet 
i föräldrarollen, påhejat av politikers krav på ob-
ligatorisk ytterligare pappaledighet. När båda 

Stämningen har blivit tuffare och
elakare med flera påståenden om
samarbetsproblem. FREDRIC RENSTRÖM’’

D

Christer Eiserman, advokat  i Göteborg.

Fredric Renström, advokat på Lindskog & Malmström.

Som jag ser det har 
tvisterna sin bakgrund 
i förändringar i samhället.
’’

↳
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Parterna har inte längre någon 
tillit till de sociala myndigheterna.

MARIE LAGERLÖF, ADVOKAT’’

Marie Lagerlöf är grundare till 
Lagerlöfs advokatbyrå i Malmö.
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föräldrarna tagit ungefär lika del i barnens vardag
under samlevnaden är ingen av dem beredd att ge
upp denna tid med barnen när separationen sedan
är ett faktum.
Advokaten formulerar sedan klientens stånd-

punkt varefter saken uttrycks på så sätt att barnet
har rätt till båda sina föräldrar. 

Marie Lagerlöf är grundare till Lagerlöfs advo-
katbyrå i Malmö. Hon har upplevt att tvisterna ti-
digare inleddes i ett senare skede sedan parterna
separerat.
– Parterna har inte längre någon tillit till de so-

ciala myndigheterna som skulle kunna hjälpa till i
stället, säger hon.
Vårdnadstvisten inleds praktiskt taget samti-

digt som man kommit överens om att skiljas?
– I många fall. Det är en tråkig utveckling som in-

När den huvudsakliga processen förs 
i tingsrätten så måste också allt krut 
läggas där.’’

Mikael Mellqvist,
lagman på Gotlands
tingsrätt.

Sophie Palmgren Paulsson, advokat, Tre advokater i Malmö. 

SOPHIE PALMGREN PAULSSON, ADVOKAT
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nebär att det blir en väldig anhopning av mål på
domstolarna och hos sociala myndigheter. 

Melka Kjellberg på Advokathuset Kristian-
stad, upplever samtidigt att många drar sig för att
anlita juridiskt ombud:

– Det har blivit mycket dyrare att anlita en ad-
vokat, vilket kan vara en av orsakerna till att män-
niskor väntar med att kontakta ombud. Tvisten
blir då mer infekterad, konflikten djupnar och tar
följaktligen längre tid att lösa. 

Marie Lagerlöf:
– När klienterna kommer till oss så är de ofta arga
och sårade. Till stor del ligger det ansvar på advo-
katen. Jag tror många gånger det är vi jurister
som åtar oss att driva tvisten när vi i stället borde
uppmana klienten att gå en annan väg, säger hon.

Det kokar ihop till att man inte kan gå till
domstolen med en otrohetstvist  det som
finns är en vårdnadstvist.’’

 

 

UPPLEVER DU ATT 
VÅRDNADSTVISTERNA 
HAR FÖRÄNDRATS TILL 
SIN KARAKTÄR UNDER 

DE SENASTE 
ÅREN?

Ja
37,9 %

Nej
24,7 %

Ingen
uppfattning
37,4 %

 
 

 

 

 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 

  
  
   

   
  

 

 

   
   

   
   

              

Melka kjellberg, advokat, Kristianstad.
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MIKAEL MELLQVIST
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– För länge sedan behövde man gå till prästen
innan man fick skilja sig.  Ett liknande institut
skulle behövas i dag. Obligatoriska samarbets-
samtal om du har barn under 16 år, till exempel.

Att det krävs prövningstillstånd för att få upp
målen i domstolen leder till andra problem. 

– Skånska hovrätten meddelar endast pröv-
ningstillstånd i ett fåtal familjemål. Det innebär
att den part som det gått emot ofta ser sig
tvungen att gå till tingsrätten igen för en ny pröv-
ning; säger Marie Lagerlöf.

Sophie Palmgren Paulsson:
– När den huvudsakliga processen förs i tingsrät-
ten så måste också allt krut läggas där. Då måste
man ju ladda på med bevisning i form av vittnen
till exempel. 

– På den tiden man kunde överklaga till hovrät-
ten kunde man ha en huvudförhandling på en
dag. Var man inte nöjd med domen visste man att
man kunde överklaga. Nu blir huvudförhandling-
arna i tingsrätten ofta flerdagarsförhandlingar,
säger hon.

Mikael Mellqvist, lagman på Gotlands tings-
rätt,
– Det speciella med vårdnadstvister är att det här
är frågor som vuxna människor ska kunna lösa
utan att blanda in sociala myndigheter och dom-
stolar.  Men det har ju visat sig att så enkelt är det
inte. De flesta vårdnadstvister bottnar i en mer
eller mindre allvarlig konflikt mellan två föräld-
rar som egentligen handlar om en massa andra
saker – besvikelser, otroheter, allt vad det nu kan
vara.  Men det kokar ihop till att man inte kan gå
till domstolen med en otrohetstvist, det som finns
är en vårdnadstvist.

– Det finns en viss otålighet, naturligtvis. Man
har misslyckats med att lösa konflikten själva. Då
vill man ha den hjälp man tror sig kunna få från
domstolen, och den vill man ha snabbt.   

– Ofta upptar tvisten mycket av ens tid och tän-
kande. De vill se resultat. Ofta finns det också en
övertro på att man ska få som man vill. Man litar
för mycket på sina egna argument och för lite på
motpartens.  Det finns en övertygelse om att de
har rätt, och att de ska få detta bekräftat bara de går
till domstol. 

Marie Lagerlöf:
– Domarna har ett stort ansvar i de här målen. Jag

upplever att domarnas inställning ofta är att
snabbt få målet vidare – inte att lösa det på ett bra
sätt för parterna.  Jag tycker att de flesta domare
tydligt visar att de inte tycker att dessa mål är ju-
ridiskt viktiga. Ofta är det unga domare under ut-
bildning, utan större livsefarenhet, som får ta sig
an dem. Många gånger har jag upplevt att mina
klienter inte förstår att deras barns framtid ska
ligga hos, som de upplever, unga oerfarna jurister.

Generellt så är vårdnadstvister lågstatusjuri-
dik, konstaterar Mikael Mellqvist.

– Många domare tycker nog att det är häftigare
att hålla på med spektakulära brottmål eller
avancerade kommersiella tvister. Den statusskill-
naden kanske är än mer påtaglig inom advo-
katskrået, säger han. 

Det har blivit mycket dyrare att anlita en
advokat, vilket kan vara en av orsakerna
till att människor väntar med att kontakta
ombud. MELKA KJELLBERG, ADVOKAT’’
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– Man ska vara professionell. Alla som kom-
mer till domstolen ska tas på allvar.
– Men från min sida, och många andra doma-

res, så kan det ibland finnas en frustration efter-
som juridiken är ett så otroligt trubbigt instru-
ment för att lösa de här konflikterna. Man känner
att hur jag än gör kommer de här människor fort-
farande vara osams och förbittrade på varandra,
säger Mikael Mellqvist.

Mats Sjösten, lagman vid Varbergs tingsrätt
och expert på vårdnadstvister:
– De flesta kolleger jag vet är besjälade av att

hitta en bra lösning. Sen finns det de som be-
handlar det som vilket tvistemål som helst det.
– En tendens jag fått rapporterad är att det

finns domstolschefer som ligger på för att målen
ska avgöras så snabbt som möjligt, för att reger-
ingens verksamhetsmål ska hållas.  Och regerin-
gens verksamhetsmål när det gäller tvister slår
även mot vårdnadstvisterna vilket jag tycker är
helt galet, säger han. 
– Det finns forskning på att den ena parten

mentalt är helt klar över skilsmässan och har
kommit långt i sina planer framåt. För den andra
parten kan skilsmässan ha kommit som en chock.
Med så olika förutsättningar blir det omöjligt att
kommunicera. Det är som om de befann sig på
olika planeter. Om domstolen istället låter det gå
upp mot ett år kan den andra föräldern ha kommit
längre i sin process, säger Mats Sjösten. l

’’
Regeringens verksamhetsmål
när det gäller tvister slår även mot 
vårdnadstvisterna vilket jag tycker 
är helt galet. MATS SJÖSTEN, DOMARE

Mats Sjösten, lagman vid Varbergs tingsrätt. 
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I slutet av året ska utredningen av 2006 års vårdnadsreform redo-
visas. Den tillsattes 2014 av dåvarande justitieministern Beatrice
Ask (M). Reformen 2006 innebar att samarbetssvårigheter mellan
föräldrarna var ett skäl att inte döma till gemensam vårdnad. 

Sedan dess har antalet vårdnadstvister fördubblats.
Legally yours lät flera erfarna familjerättsjurister berätta om sina

största förväntningar på utredningen.

1 |  SLOPADE 
PRÖVNINGSTILLSTÅND

Sophie Palmgren Paulsson, advokat:

– Man�bör�överväga�att�ta�bort�prövningstill-
ståndet�till�hovrätten.�Jag�vet�att�utredningen�
tittar�på�den�frågan.�Det�tar�bort�en�del�av�pressen
inför�tingsrättsförhandlingen.�Samtidigt�bli�
huvudförhandlingarna�där�kortare.�I�dag�måste�allt
krut�läggas�på�tingsrättsförhandlingen.�Om�det
finns�möjlighet�till�en�prövning�i�hovrätten,�finns
det�också�möjlighet�att�utvärdera�tingsrättens
beslut�i�vissa�frågor,�till�exempel�ett�upptrappande
umgänge�eller�umgänge�med�umgängesstöd.

2 |  SKYDDADE 
PERSONUPPGIFTER

Sophie Palmgren Paulsson advokat:

– Utredningen�bör�se�över�problematiken�vid�skyd-
dade�personuppgifter�hos�den�ena�föräldern�och
hur�detta�hanteras�av�domstolen�i�relation�till�be-
slut�om�umgänge,�med�eller�utan�umgängesstöd.

FÖRVÄNTNINGAR
på vårdnadsutredningen 

5
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3 |  BARNETS  BÄSTA

Melka Kjellberg, advokat:

Det vore fantastiskt bra om vi kunde
få till lite ytterligare klargöranden 
rörande begreppet ”barnets bästa”. 
Det finns en klar tendens hos dom-
stolarna att undvika att döma till en-
sam vårdnad. Det krävs ofta mycket
konkreta och långvariga svårigheter
för att ett sådant yrkande ska lyckas.

4 |  SAMARBETS-
SVÅRIGHETER

Melka Kjellberg, advokat:

– Det vore bra att få veta hur man ska
se på betydelsen av samarbetssvårig-
heter. Detta är något som värderas
olika av domare.

5 |  STOPPA ”ILLOJALA
FÖRFARANDEN”

Mats Sjösten, 
lagman Varbergs tingsrätt:

– Om tingsrätten beslutat att exem-
pelvis umgänge ska prövas i en verk-
ställighetsprocess så väcker ena par-
ten en ny talan för att förhindra det.
Det vore intressant att se om utred-
ningen kan hitta någon ny regel för att
förhindra ett sådant ganska illojalt
förfarande. 
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Konflikterna är mer djupgående.

De har blivit svårare att hitta lösningar på - de enkla
finns nästan inte/går inte till advokat/jurist.

Mer invecklade och omfattande.

Mer komplexa tvister, längre handläggningstider
framförallt utredningarna hos familjerätten.

Ökade svårigheter till följd av att ena föräldern är
invandrad från länder med annan kultur. Längre
handläggningstider pga socialtjänstens allt mindre
resurser.

Det har blivit svårare att få ensam vårdnad.

Jag ser en ökning av antalet tvister och de är mer
infekterade och även mer omfattande än tidigare.

Misshandel och övergrepp påstås allt oftare.

Tvisterna har blivit mer komplicerade. Under pågå-
ende mål genomförs ofta både SoL-utredningar och
polisutredningar. Föräldrarna är mer medveten om
hur ”de ska agera” för att få fördelar i tvisten. Fler
barn blir idag indragna och påverkade i tvisten. Det 
är inte ovanligt att kontakten med en förälder bryts
under pågående tvist och det blir sedan svårt att
återfå ett umgänge/kontakt.

I allmänhet har vårdnadstvisterna blivit mer ”infek-
terade”. Många av parterna är 70-talister eller födda
på tidigt 80-tal. De är oftast mer aggressiva mot va-
randra, har svårare att förlikas och se till barnets
bästa, än till sin ”egen rätt och millimeterrättvisa”.

Jag anser att domstolarna är mycket hårdare i sina
bedömningar och att barnen ska ha rätt till umgänge
med sina föräldrar till varje pris. Man glömmer bort
barnets bästa. Ibland är det inte alltid till barnets
bästa att ha kontakt med den ena föräldern. Vidare

att man är hårdare med umgänge, att det även ska
vara omfattande umgänge för små barn.

Det är numera svårare att med eller utan tingsrät-
tens medverkan nå en förlikning.

Upplever du att

till sin karaktär de senaste åren?
VÅRDNADSTVISTERNA             
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Kampen om delat boende och ensam vårdnad har
ökat under senare år.

Alltför många borde kunna lösas utanför rätta; 
problemen saknar ofta juridisk karaktär.

Går oftare till huvudförhandling. Mer verkställighets-
mål.

Sabotage av föräldrarnas samarbete har ökat sedan
Högsta Domstolen meddelade dom i NJA 2007 s 382.
Att argumentet om bristande samarbete förs fram
mer frekvent är självklart men att en förälder aktivt
saboterar samarbetet för att erhålla ensam vårdnad
är högst beklagligt.

Blivit betydligt mer komplicerade. Mer omfattande
processer i domstolen.

Socialsekreterarnas utredningar upplever jag som
att de inte längre håller samma klass som tidigare
utan färgas av socialsekreterarnas egna känslor och
åsikter. Det är ”farligt” eftersom utredningen ofta är
det enda instrument som domstolen har att luta sig
mot vid slutliga avgörandet.

Männen vill ha växelvist boende som en rättvise-
fråga.

Konflikterna är djupare och mer svårlösta.

Jag upplever att principen om barnets bästa har fått
mindre plats. Istället är det mycket fokus på den
"lämpligare" förälderns önskemål. 

Domstolarna försöker tvinga på parterna en upp-
görelse och beaktar inte barnets bästa.

Man jobbar nu mer för förlikningar och samför-
ståndslösningar.

Mycket större motsättningar mellan parterna.

Målen är mer omfattande och konflikterna svårare.

Domarna mer till mödrarnas förmån.

Vanligare att det beslutas om inget umgänge alls 
avseende den förälder som är vårdnadshavare.

  

     

Röster 
från under-
sökningen

          HAR  FÖRÄNDRATS 
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Inför specialiserade domstolar för att avgöra vårdnadstvisterna.
Det tycker nästan varannan av de svarande i undersökningen 

Familjerättsbarometern 2016.
– Det behövs domare med intresse och fallenhet för frågorna, 

säger advokaten Sophie Palmgren Paulsson.                       AV PETER JOHANSSON

SPECIAL
DOMSTOLAR
BÖR  INFÖRAS
VID  VÅRDNADSTVISTER

Varannan advokat:
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Om sådana 
specialdomstolar 
skulle övervägas
uppkommer först 
frågan hur en sådan 
domstol skulle vara 
sammansatt.

CHRISTER EISERMAN ADVOKAT

’’
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nappt hälften av de svarande i
undersökningen Familjerättsbaro-

metern 2016 tycker att särskilda famil-
jedomstolar bör införas, 46,5  procent.

34,3 procent svarar ”nej” och 19,2 pro-
cent uppger att de inte har någon åsikt.

”Det vore mycket bra med specia-
liserade familjedomstolar. Om do-

maren har ett genuint intresse
av familjerätt, så kommer det att påverka re-
sultatet mot om domaren inte tycker om
dessa mål och därför brister i engagemang”,
säger en av de svarande.

”Många klienter upplever att nuvarande
domstolar inte klarar att upprätthålla jäm-
ställdhet mellan könen. Mödrar favoriseras.
En förändrad domstolsordning och handlägg-
ning i övrigt (könsneutral handläggning vid
utredning hos socialtjänsten) kan med sär-
skilda direktiv förändra obalansen”, menar en
annan.

Advokaten Marie Lagerlöf har länge fö-
respråkat särskilda familjedomstolar:

– Jag skulle vilja se ett ”familjens hus” där de
första man fick möta var socialsekreterarna.
Även familjeroteln på polisen kunde ligga
där. Liksom en specialdomstol. Det skulle
hjälpa alla parter.

– Med specialiserade domare så skulle
också familjejuristernas status höjas, tror
jag, säger Marie Lagerlöf.

Sophie Palmgren Paulsson:
– Det behövs domare med intresse
och fallenhet för frågorna. En del
domare ser ut att få ont i huvudet
bara de hör ordet vårdnadsmål.
De måste ha ett engagemang
och en vilja att ta tag i det. I
Malmö har vi särskilt en domare
som redan vid den muntliga för-
beredelsen är väl påläst, har tänkt
till och har en plan för hur målet
ska handläggas. Det är effektivt
och fokuserat. Man undviker paj-
kastning.

Med specialiserade domare så skulle
också familjejuristernas status höjas.

MARIE LAGERLÖF, ADVOKAT’’

K
Advokaten
Marie Lagerlöf.

↳
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’’
En del domare ser ut att få
ont i huvudet bara de hör
ordet vårdnadsmål.

SOPHIE PALMGREN PAULSSON
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Christer Eiserman, advokat i Göteborg: 
– Om sådana specialdomstolar skulle övervägas
uppkommer först frågan hur en sådan domstol
skulle vara sammansatt. Ska det vara en domare
med särskild utbildning eller en domare biträdd
av exempelvis en psykolog?

Jag ser inget behov av särskilda familjedom-
stolar. I domstolarna har det vuxit fram olika mo-
deller för ett framgångsrikt förlikningsarbete
som med fördel leds av en erfaren konfliktlösare,
en domare, säger Christer Eiserman.

Mikael Mellqvist, lagman på Gotland:
– Jag tror inte på specialdomstolar. Det blir svårt
att organisera och administrera. I en storstad
skulle det möjligen fungera men på landet blir
det svårare. Sverige ser ut som det gör.  
– Jag tror inte att det krävs spetskompetens i

exempelvis barnpsykologi utan bred kompetens i
konflikthantering över huvud taget. Även när
man hanterar konflikter som rör helt andra saker
så finns gemensamma nämnare som kan bidra
till att man blir erfaren och duktig på att hantera
även de tvisterna.  l

I en storstad skulle det möjligen fungera
men på landet blir det svårare. Sverige
ser ut som det gör. MIKAEL MELLQVIST, DOMARE’’

Mikael Mellqvist, lagman på Gotland.
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▶

Många domare har gått på kurser så att de är mycket
kompetenta i denna typ av mål. Att skapa special-
domstolar är inte lämpligt då risken finns att de
mest kompetenta domarna väljer att vara kvar vid
ordinarie domstolar.

Domarens roll och insats spelar stor roll. Därför
mycket viktigt med kompetenta domare som kan
medverka till praktiska samförståndslösningar och
som kan "tänka utanför ramarna" ibland.

Det vore mycket bra med specialiserade familjedom-
stolar. Om domaren har ett genuint intresse av fa-
miljerätt, så kommer det att påverka resultatet mot
om domaren inte tycker om dessa mål och därför
brister i engagemang.

Jag skulle gärna se i vart fall att det fanns domare
som var mer specialiserade på familjerätt. Kanske
kommer institutet "konflikt och försoning" att bidra
till färre tvister i domstol.

Anser att domare med särskild utbildning , kvalifika-
tion och intresse skall arbeta med familjerätt.

Domar och beslut skulle bli mer likvärdiga, och det
skulle gynna barnen, om tvisterna prövades och av-
gjordes av specialiserade domare och domstolar.

Jag är, av rättssäkerhetsskäl, emot specialdomsto-
lar.

Det finns en mängd skäl för särskilda domstolar som
avgör frågor gällande barn. Svenska domstolar har
trots mångåriga försök inte förbättrat sin kompetens
tvärtom. Enligt min erfarenhet är tingsrätternas i dag
ännu sämre än till exempel för 10 år sedan. Tingsrät-
terna förlitar sig på socialnämndernas bedömningar
utan att ifrågasätta dessa vilket i sin tur ger ökad
möjlighet för part att manipulera den slutliga do-
men.

Men skall de handläggas i domstol krävs att det
finns domare som kan och vill handlägga dessa 
ärenden och att man inte behöver byta domare 
under resans gång.

Röster 
från under-
sökningen

SPECIALISERADE
FAMILJEDOMSTOLAR?

Behövs det 
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’’
Nej, kanske inte domstolar men gärna specialiserade
domare som har intresse av och är särskilt lämpade
för den här typen av mål. En del domare är tyvärr jät-
teobekväma i den här typen av mål och tar inga initi-
ativ till att försöka lösa tvisten utan är helt passiva.

Det behövs biträde för barnen!

Många klienter upplever att nuvarande dom-
stolar inte klarar att upprätthålla jäm-
ställdhet mellan könen. Mödrar favori-
seras. En förändrad domstolsordning
och handläggning i övrigt (könsne-
utral handläggning vid utredning
hos socialtjänsten) kan med
särskilda direktiv förändra obalan-
sen.

Handlar mycket om känslor och
prestige. För barnens bästa bör för-
äldrarna ledas och läras i hur de kan

lösa situationen för barnens skull, att hitta kon-
struktiva lösningar.

Mer komplexa tvister, ofta med beskyllningar om
våld eller sexuellt utnyttjande. Svårt att se att barn-
rättsperspektivet faktiskt kommer fram i dag.

Det behövs bra domare som anser att familjemål är
viktiga och som har förståelse för problemati-

ken i dessa mål. Familjemålen behöver också
lyftas statusmässigt bland domarna.

Det skulle underlätta för barnets bästa
och föräldrar om det fanns specialut-
bildade domare.

Tycker att kompetensen finns på de
allmänna domstolarna.

Utbilda domarna i stället.

De som dömer bör vara experter.

Det behövs bra domare som anser att 
familjemål är viktiga och som har 
förståelse för problematiken i dessa mål. 
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TUFFARE
KONKURRENS
om familjemålen

Fler advokater upplever att mängden familjerättsliga
ärenden krymper – och drygt var tredje märker av
konkurrensen från nya aktörer.
Samtidigt fortsätter uppstickaren Familjens jurist att
expandera.
– De advokater som upplever hårdare konkurrens gör
en riktig analys, säger vd:n Carl Georgsson.
AV PETER JOHANSSON
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Legally yours undersökning Familjerättsbaro-
metern 2016 fick deltagarna svara på hur de upp-
lever att mängden familjerättsliga ärenden har
utvecklats under året. Nästan varannan – 49,7
procent –konstaterar att den här typen av ärenden
blir vanligare. 

6,4 procent svarar att den här typen av mål har
blivit mer ovanliga. 43,9 procent säger att antalet
är oförändrat.

Resultatet är snarlikt det i förra årets under-
sökning, men vissa förändringar märks: då angav
fler att de familjerättsliga målen hade blivit van-
ligare (54,8 procent) och samtidigt menade färre
att ärendetypen blivit mer ovanlig (4,8 procent).

Tillfrågade om ifall de upplever hårdare kon-
kurrens från nya aktörer så svarade 38,4 procent
”ja” och 61,6 procent ”nej”. Resultatet är i linje
med förra årets undersökning, 37,1 procent ”ja”
och 62,9 procent ”nej”.

Tillfrågade om hur de bemöter den nya kon-
kurrensen så understryker Familjerättsbarome-
terns deltagare att advokattiteln är ett viktigt
argument, liksom vidareutbildning på området:

”Upprätthålla kompetensen”, konstaterar en av
de svarande.

”Ökad marknadsföring, prismedvetenhet”, kon-
staterar en annan.

De familjerättsliga advokater som Legally yours
talat med vid sidan av undersökningen betonar
vikten av Advokatsamfundets utbildningskrav:

Marie Lagerlöf, advokat i Malmö:
– Med specialisering inom till exempel familje-
rätt sprider sig ordet snabbt vem som kan de här
målen bland presumtiva klienter. Konkurrensen

är bra för det höjer kravet på att hålla sig uppda-
terad och kunnig inom sitt gebit.

– Många gånger tror klienter att det ska bli dyrt
att anlita en advokat, vilket öppnar möjligheter
för andra. 

– Jag tror att Familjens jurist och liknande aktö-
rer många gånger får de klienter som jag och andra
advokater har valt bort, säger Marie Lagerlöf. 

Christer Eiserman, advokat i Göteborg:
– Mitt sätt att mäta konkurrens är att mäta in-
strömningen av nya klienter. Det förekommer
även att jag vid informella samtal med kollegor
förhör mig hur ärendetillströmningen är, men
denna metod kan självklart inte betraktas som
särskilt tillförlitlig. Många kollegor som sysslar
med familjerätt har också tagit sig an nya områ-
den som till exempel migrationsrätt. 

– Som jag uppfattat det konkurrerar Familjens
jurist huvudsakligen när det gäller bouppteck-
ningar, bodelningar och testamente medan kli-
enterna tycks välja att vända sig till advokatbyrå
när det gäller att eventuellt inleda rättegång,
säger Christer Eiserman.

Hur möter du konkurrensen?
– Den enda åtgärd som jag vidtagit av konkur-
rensskäl är att skaffa en hemsida.

Melka Kjellberg, advokat i Kristianstad:
– Det är bra med konkurrens. De problem som
finns med nya typer av aktörer är att de inte all-
tid har den kvalitén som verksamma på advokat-
byrå har. Där finns ju ett kvalitetskrav som
borgar för att rådgivningen sker under ansvar.

’’
I

Jag tror Familjens jurist och liknande 
aktörer många gånger får de klienter som
jag och andra advokater har valt bort. 

MARIE LAGERLÖF, ADVOKAT

Marie Lagerlöf, advokat i Malmö.

Sophie Palmgren Paulsson, advokat i Malmö.

↳
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Sophie Palmgren Paulsson, advokat i Malmö:
– Vi advokater är styrda av etiska regler på ett
annat sätt än vad man är från Familjens jurist. 
– Jag har inte haft så många motpartsombud

därifrån. De jag mött har varit av olika kvalitet. Så
är det alltid, även en advokat kan vara okunnig
och göra processen mer komplicerad än den
borde vara, säger Sophie Palmgren Paulsson. 

Carl Georgsson är vd för Fonusägda Familjens
jurist. 
– Jag tror att de advokater som upplever hårdare
konkurrens gör en riktig analys. Vi konkurrerar
oftare med dem.  Nyligen vann vi en stor offent-
lig upphandling som går ut på att vi ska leverera
familjejuridik till sju stockholmskommuner. Vi
har den förmågan att kunna leverera över ett så
stort område, säger han.  
Kedjan har haft ett intensivt år som bland annat

inneburit förvärv av konkurrerande kedjan Ju-
ristbyrån. 
– Vi kommer fortsätta att använda båda nam-

nen. Vi har investerat rätt mycket i att ta fram en
ny logotype år Juristbyrån. Vår produkt ”Livsbe-
siktning” fick pris som årets banktjänst förra året,
och omsättningen har växt med 10 procent under
det här året, säger Carl Georgsson. 
– Det här är de två mest etablerade varumär-

kena inom humanjuridiken, därför är båda värde-
fulla. 
Samarbetet med Juristbyråns förra ägare Swed-

bank fortsätter.
– Vi ser att det är olika huvudströmmar. Jurist-

byråns kunder kommer ofta från Swedbank efter-
som de ofta sitter integrerade på deras kontor.
Det är också ett bättre varumärke när vi vänder
oss mot ägarledda företag. Samtidigt är Famil-
jens jurist ett bättre varumärke för en viss form
av familjejuridik.
Fonus står för ungefär 40 procent av Familjens

jurists omsättning
– De har varit en viktig bas för oss. Fonus är en

ekonomisk förening och kommer aldrig att bli
vinstmaximerande. Vi har en trygghet i den lång-
siktigheten. Det finns ingen risk att vi trillar in i
den kvartalsekonomi som börsbolag riskerar att
hamna i, säger Carl Georgsson. 

– Det är en fördel att ha en ägare som varit be-
redd att satsa på oss. Att advokatbyråerna saknar
sådana ägare är en begränsande faktor för dem.

Vilken är er totala omsättning?
– Familjens jurist ligger på strax under 200 mil-
joner i omsättning. Juristbyrån är en franchise-
kedja, där lever vi enbart på våra intäkter
franchiseavgifterna. Då har vi en omsättning på
140 miljoner.

Och vinsten?
– Vi är nöjda med lönsamheten i båda verksam-
heterna. Särskilt i Juristbyrån med tanke på alla
engångskostnader man har i samband med ett
förvärv. Sedan väljer vi att återinvestera mycket i
verksamheten. Personal, lokaler, nya it-stöds-
system och så vidare. 

Bland unga jurister är Familjens jurist en av
de intressantaste arbetsgivarna. I förra årets upp-
laga av Juristbarometern svarade 19,4 procent av
de unga jurister som deltog i undersökningen att
det var ett av de konsultföretag som de helst ville
jobba på.

Hur har ni jobbat för att få ett så starkt varu-
märke bland studenter?
– Vi vill synas och spela en roll redan under den tid
de studerar, så att de vet att vi finns. Vi är normalt
sett med på universitetens kontaktdagar, vi har
ett stipendium för studenter som skriver uppsats
inom humanjuridiken. Det har spridit  sig att vi är
en seriös arbetsgivare. Och just nu är det viktigt
för oss är att fortsätta rekrytera och behålla bra
personal.  Därför lanserar vi nu ett arbetsgivarlöfte
med lojalitetsprogram och kompetensutveck-
ling.

Vad planerar ni framåt?
– Digital leverans av juridik är ett intressant om-
råde. Vi kommer att köra igång en testverksam-
het med tele- och webbmöten. På Familjens jurist
ser vi en stor tillväxt inom offentliga förordnande
i migrationsmål. När det gäller Juristbyrån gör vi
riktad satsning mot mindre ägarledda företag.

’’
Det är en fördel att ha en ägare som varit 
beredd att satsa på oss. Att advokatbyråerna
saknar sådana ägare är en begränsande 
faktor för dem. CARL GEORGSSON, FAMILJENS JURIST
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Innan han kom till Familjens jurist
har Carl Georgsson bland annat varit
vd för svenska Shell.

– Det är väldigt stora skillnader
mellan de uppdragen. Alla behöver
tanka bilen, men juridik är en sällan-
köpsprodukt. Det är svårt att väcka
ett köp ifall kunden inte redan har in-
sett sitt behov. Därför måste man
vara mycket mer finurlig i sitt sätt
att växa och hitta lönsamhet. 

”MAN MÅSTE  VARA 
FINURLIG  I  SITT 
SÄTT ATT  VÄXA”
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UNDERSÖKNING

FAMILJERÄTT

Jag gör bara mitt jobb, alltid mitt bästa och ser till att
klienten blir nöjd.

Ökad konkurrens är en del av den fria marknaden.
Viktigt är i detta sammanhang dock att man
har rätt sakkunskap.

Ökad annonsering i medier.

Jag behöver inte möta den - jag är 69 år och
etablerad.   

Med kompetens och egen marknadsföring.

Ökad marknadsföring, prismedvetenhet.

De ärenden jag får, får jag tack vare djungeltrumman.
Jag gör inget särskilt med andra ord utan arbetar 
träget vidare.

Jobbar mer med andra områden.

Försöker möta det med professionalism, kunskap
och engagemang.

Upprätthålla kompetensen.

Genom att göra ett bra jobb och på så sätt attrahera
nya klienter.

Är aktiv gentemot kvinnojourer och brottsofferjourer.

Genom att erbjuda specialiserad kompetens och 
genom att marknadsföra vad det innebär att inneha

advokattiteln.

Personlig service och tillgänglighet.

Inget särskilt - bara acceptera och fort-
sätta arbeta.

Kompetens, etik och tystnadsplikt.

Det gäller att vara bäst på det man gör
– erfarenhet ger kunskap.

Genom att erbjuda hög kvalité och genom att röra
mig ute på sociala medier för att på så sätt nå ut.

Jag får uppdrag genom rekommendationer och be-
gränsar mitt intag av nya familjerättsliga mål av flera
skäl, till exempel att klienten mer behöver en social
insats än en juridisk insats, samt att min uppfatt-
ning om att klienten vill ha ensam vårdnad inte över-
ensstämmer med min rättsliga bedömning i det en-
skilda fallet. Då tackar jag nej till uppdrag eller
rekommenderar klienten att söka annat ombud.

DEN  ÖKADE  KONKURRENSEN?
Hur möter du

Röster 
från under-
sökningen

§
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Läs mer om erbjudandet på danskebank.se/jusek

Du har unika förmåner som medlem i Jusek!

Äntligen en 
annons som  
kan löna sig.

I samarbete med:

* 3 månader 1,29 %. Effektiv ränta 1,298 %. Ex 2 Mkr/50 år, totalt 2 647 405 kr

Danske Bank och Jusek har inlett ett långsiktigt samarbete som kommer  
att ge dig som medlem en hel del exklusiva förmåner.

Du kan t ex få:

 

Utsedda till Årets Bank av Privata Affärer 2015

Bolån 
1,29%

24_31_Familje_Barren_2  2016-04-28  17.36  Sida 31



FAMILJERÄTT

NOTERAT

32 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 6

iksdagen sa ja till regeringens för-
slag om att ensamstående kvinnor ska
ges samma möjlighet till assisterad
befruktning som gifta par, registre-
rade partner och sambor. Det rapporte-
rar Dagens Juridik.

Majoriteter i såväl Social- som
Civil-utskotten har tidigare förkla-

rat att de stödjer förslaget. Enligt
Socialutskottet har samhälleliga normer och vär-
deringar om föräldraskap och familj ändrats och
ensamstående kvinnor bör nu ges samma möj-
ligheter som parvad gäller assisterad befrukt-
ning.
Det parlamentariska stödet var stort, men Sve-

rigedemokraterna röstade nej till förslaget och

Kristdemokraterna avstod från att rösta.
Ensamstående kvinnor som genomgår en in-

semination eller befruktning utanför kroppen
blir enligt lagen barnets enda rättsliga förälder.
Den ensamstående kvinnan får möjlighet att

föreslå en känd donator var spermier ska använ-
das vid inseminationen. Men används läkaren
avgör från fall till fall ifall det är lämpligt.
I övrigt gäller samma villkor som för par:  lä-

karen prövar om det med hänsyn till kvinnans
medicinska, psykologiska och sociala förhållan-
den är "lämpligt" med assisterad befruktning.
En donator ska enligt förslaget vara myndig

när denne ger spermier till insemination, på
samma sätt som gäller vid befruktning utanför
kroppen.

Från och med 1 april 2016 har ensamstående kvinnor rätt
till assisterad befruktning på samma villkor som par. 
Men det är läkaren som avgör om spermierna får komma
från en känd donator. 
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Ny lag om

för ensamstående
kvinnor
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FÖRÄLDRAR
BEHÖVDE
ADOPTERA 
SITT EGET BARN

Efter könsbytet
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En 29-åring fick nytt kön i samband ett köns-
byte. Därmed försvann kopplingen i folkbokför-
ingsregistret mellan honom och hans föräldrar.

Tingsrätten menat att situationen bara kan
lösas ifall föräldrarna adopterar sin egen son.

Mannen och kvinnan är alltså hans biologiska
föräldrar och var hans vårdnadshavare under
hela uppväxten, rapporterar Blendow Lexnova.

Predikamentet har uppstått eftersom sonen
bytt personnummer. Den nionde siffran är nu
udda i stället för jämn. Paret är inte längre regi-
strerade som föräldrar till 29-åringen i Skatte-
verkets register eller i sina personbevis.

Ur tingsrättens beslut:
”Ett av de faktiska problem som detta skulle

kunna leda till är att dödsfallsintyg från Skatte-
verket, vid föräldrarnas död blir missvisande då
det inte inkluderar X (med sitt nya personnum-
mer).”

”Då det uppenbarligen inte är möjligt att göra
den nödvändiga ändring i Skatteverkets register
som krävs och då det finns en laglig möjlighet
att, enligt 4 kap. 3 § föräldrabalken, adoptera eget
barn anser tingsrätten att det finns skäl att bifalla
ansökan om adoption.”

Tingsrätten lämnar tillstånd till adoptionen.
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Predikamentet har
uppstått eftersom
sonen bytt person-
nummer. Den nionde
siffran är nu udda i
stället för jämn.
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Efter att ha fött barn bytte mamman
kön. Skatteverket vägrade byta ut ”mor” mot
”far” i folkbokföringsregistret.
Enligt Skatteverket saknades det lagligt

stöd för att registrera mannen som pappa
till barnet. Mannen överklagade Skatte-
verkets beslut till Förvaltningsrätten i Gö-
teborg, rapporterar Blendow Lexnova.
Ur Förvaltningsrättens beslut:
”Den kvinna som föder ett barn är i rätts-

ligt hänseende alltid att betrakta som bar-
nets mor... Mot denna bakgrund anser
Skatteverket att Sekretess A är att betrakta
som biologisk mor till sekretess B även om
han har fått sin könstillhörighet ändrad."
Förvaltningsrätten bedömde dock att ett

byte från mamma till pappa i registret inte
kan anses strida mot syftet med folkbokför-
ingen. Bedömningen gjordes bland annat
mot bakgrund av att Europadomstolen kon-
staterat att rätten till respekt för privat- och
familjelivet innebär att en stat är skyldig att
erkänna ett könsbyte med full rättslig ver-
kan.
Eftersom svensk lagstiftning saknar ett

könsneutralt begrepp för föräldraskap me-
nade förvaltningsrätten att det var mest
rimligt att registrera mannen som barnets
far i folkbokföringen.
Kammarrätten i Göteborg gör samma be-

dömning och avslår därmed Skatteverkets
överklagande.

BYTTE KÖN
–VANN MOT
SKATTEVERKET
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Skatteverket vägrade
byta ut ”mor” mot ”far” i
folkbokföringsregistret.
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Grovt förtal
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FAMILJERÄTT

NOTERAT

På sin blogg hängde kvinnan
ut sin före detta pojkvän.
Hon anklagade honom för
bland annat misshandel och
publicerade samtidigt hans
namn, bild och adress. Orsa-
ken var att exet skulle  ”få
lida lika mycket som hon”.
Tingsrätten ansåg att publi-
ceringarna var oförsvarliga
och dömde henne för grovt
förtal, rapporterar Blendow
Lexnova.
Kvinnan anklagade man-

nen för att ha misshandlar
henne, deras gemensamma
son samt kvinnans hund.

På bloggen skrev hon
också att mannen förföljt
henne under sex års tid, att
hon tidigare polisanmält 
honom men att det inte lett
till åtal. 

Mannen uppgav att han efter
publiceringarna hotats över
telefon och Facebook samt
personligen av flera männi-
skor. Därför ansåg han sig
behöva byta telefonnummer
och bil.
Motivet till publicering-

arna enligt tingsrättens dom:
”Hon ville att han skulle få

lida lika mycket som hon
hade gjort... Folk tipsade
henne om att hon borde
lägga ut fler uppgifter – så
att allmänheten fick se vem
han var. Det blev som ett
grupptryck... Bilderna var till
för att allmänheten skulle
varnas. Hon ville att allmän-
heten skulle se upp – att
andra kvinnor inte skulle
dejta X (ex-pojkvännen) så
att de slapp utstå det som
hon utstått.”

Enligt kvinnans egna uppgif-
ter hade bloggen mellan 

10 000 och 20 000 läsare.
Tingsrätten bedömer det

inträffade som grovt förtal.
Samtidigt döms kvinnan för
förtal av en tidigare vän. På
bloggen skrev hon att vän-
nen suttit på en anstalt för
psykiskt sjuka för att hon
hade velat mörda en ex-part-
ner. 

Bloggerskan döms till villkor-
lig dom och 30 dagsböter
och till att betala 15 000 kro-
nor i skadestånd till mannen
och 1 500 kronor till den
andra kvinnan.

Kvinna dömd för att ha
hängt ut sitt ex i bloggen
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Ingen vill betala

Tingsrätten och två utred-
ningar gav mamman ensam
vårdnad.

Hovrätten river upp beslu-
tet. Orsaken är att mamman
utestänger pappan från den
fyraåriga dotterns liv. Därför
får istället pappan ensam
vårdnad, rapporterar Blen-
dow Lexnova.

Göta hovrätt baserade do-
men på en ny utredning, som
visade att pappan utestängts
från en stor del av flickans
liv. 

Trots bristerna i mammans
vårdnad gjorde även dessa

utredare bedömningen att
det bästa för barnet är att ge
mamman ensam vårdnad,
med hänvisning till flickans
behov av kontinuitet och sta-
bilitet i tillvaron.

Men hovrätten framhåller
att de omställningsproblem
som en överflyttning kan
föra med sig är värt priset
ifall det leder till en funge-
rande relation med båda för-
äldrarna.

Hovrätten utgår i domen
från att pappan kommer att
medge ett umgänge i lämp-
lig omfattning.

På krematoriet i Jönköping
förvaras två kroppar i väntan
på en begravningsmetod –
promession – som inte tycks
bli möjlig. Det rapporterar
Jönköpings-Posten. Metoden
går ut på att kroppen först
frystorkas och sedan vibreras
ned till stoft. De avlidna
skrev i sina testamenten att
de ville begravas genom pro-
mession. Metoden lansera-
des av ägarna till ett företag
som senare försattes i per-
sonlig konkurs. Fyra kroppar

har genom åren flyttats från
Jönköping och begravts på
mer traditionella sätt. De två
avlidna vars kroppar finns
kvar på krematoriet har för-
varats där sedan 2007. Deras
hempastorat Göteborg väg-
rar betala kostnaden. Kom-
munen menar att det är de
anhöriga som ska stå för
pengarna. Fordran var i som-
ras uppe i över 60 000 kro-
nor, rapporterade Dagens Ju-
ridik.
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KROPPAR FÖRVARADE I NIO ÅR
I VÄNTAN PÅ ”RÄTT” KREMERING

MAMMAN  UTESTÄNGDE  PAPPAN
– DÅ FICK  HAN  ENSAM VÅRDNAD

38_41_Noterat_1  2016-04-26  13.07  Sida 39



40 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 6

FAMILJERÄTT

NOTERAT

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

En etiopisk man fick inte up-
pehållstillstånd av Migra-
tionsdomstolen eftersom
hans äktenskap hade ingåtts
utan att den blivande hust-
run var närvarande. Men la-
gen som avgörandet baserat
sig på gällde inte parets äk-
tenskap, rapporterar Blen-
dow Lexnova. 

Mannen hade ansökt om
uppehållstillstånd grundat
på anknytning till sin fru
som är bosatt i Sverige, de
hade ingått ett fullmaktsäk-
tenskap i Etiopien i januari
2013.

Migrationsverket avslog
med motiveringen att äkten-
skapet inte var civilrättsligt

giltigt i Sverige.
Migrationsdomstolen i Lu-

leå avslog mannens överkla-
gande eftersom kvinnan inte
hade närvarat vid bröllopet.

Migrationsöverdomstolen
konstaterade däremot att mi-
grationsdomstolen gjort sin
bedömning utifrån en be-
stämmelse i lagen om vissa
internationella rättsförhål-
landen rörande äktenskap
och förmynderskap. Men den
bestämmelsen trädde i kraft i
juli 2014 och gäller bara äk-
tenskap som ingåtts efter
ikraftträdandet.

Därför revs migrationsdom-
stolens dom upp. Målet åter-
förvisades.

Paret inledde vårdnadstvisten
när deras äldsta dotter var
nio år. Hon hann bli 14 innan
domen kom.  Avsaknaden av
en tidsplan och bristfällig
processledning bidrog till att
målet tog så lång tid att
handlägga, rapporterar Blen-
dow Lexnova. 

Nu får domaren allvarlig
kritik av JO lars Lindström.
Han påpekar att långa uppe-
håll i handläggningen kan
innebära att rätten måste ta
in en kompletterande utred-
ning om barnens situation,

vilket kan leda till ytterligare
fördröjningar.
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GIFTE SIG FÖR TIDIGT
– FICK INTE UPPEHÅLLSTILLSTÅND

ALLVARLIG KRITIK MOT DOMARE
FÖR UTDRAGEN VÅRDNADSTVIST
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Mannen ville begravas hos
båda sina föräldrar. Efter
hans död ansökte systern 
om  att broderns aska skulle
delas mellan föräldrarnas
gravar. Mammans grav lig-
ger i Arvika, pappans i Röm-
skog i Norge. Hon fick av-
slag. 

Skälen för att dela askan
var inte tillräckligt starka en-
ligt kammarrätten. Det rap-
porterar Blendow Lexnova.
Motiveringen var att ansö-
kan inte var grundad på en
”allvarlig religiös uppfatt-
ning”.

Förvaltningsrätten i Falun
ansåg däremot att det inte
fanns något som hindrade att
det kan föreligga synnerliga
skäl för delning av aska även
om de inte beror på religion.
Domstolen menade att den

enskildes önskemål är en 
betydande faktor när man 
bedömer om det finns syn-
nerliga skäl för delning av
askan. Därför fick mannens
syster rätt av Förvaltnings-
rätten.

Kammarrätten i Sundsvall
menade däremot att begrav-
ningsförordningens regler

om delning av aska ska till-
lämpas restriktivt. Resone-
manget: bestämmelsen kom
till för att människor skulle
få dela aska av religiösa skäl.
Domstolen konstaterar att

ingenting i bestämmelsen
eller dess förarbeten uteslu-
ter att även andra skäl kan
spela in. Däremot anses inte
systern ha sådana synnerliga
skäl. 

Broderns aska fick 
inte begravas
hos båda föräldrarna

DOMSTOL:

Fick inte dela askan.
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egeringens utredare Håkan Ceder föreslår att
nuvarande LVU (lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga) ska upphöra
och ersättas av en ny lag. 
Den ska innehålla tydliga bestämmelser om
kvalitetskrav i vården och om barns grundläg-
gande rättigheter i samband med
tvångsvård.
– Det är hög tid att tvångsvården för barn

och unga reformeras, säger Håkan Ceder enligt ett
pressmeddelande.
– Lagen ska vara det yttersta skyddsnätet för

barn i mycket utsatta situationer. Beslut om
tvångsvård är bland det mest ingripande som kan
ske i en familj, så kraven på rättssäkerhet måste
vara höga.
I betänkandet föreslås bland annat: 

l�Det ska säkerställas att barn och unga som blir
aktuella för placering utanför hemmet ska få sina
ofta eftersatta hälsobehov tillgodosedda. Barnen
ska på begäran av socialtjänsten ha rätt att få en
hälsoundersökning utförd. Landstingen ska ha en
skyldighet att utföra undersökningen.
l�Socialtjänsten ska ges skyldighet att aktivt er-
bjuda stöd till föräldrar vars barn omhändertas för
vård. Stödet ska göra föräldrarna delaktiga i vår-
den och bidra till att deras föräldraförmåga ut-
vecklas.
l�Vård på grund av brister i hemmiljön ska inte
kunna avslutas om det strider mot barnets bästa.
Skälen för att genomföra en vårdnadsöverflyttning
ska förtydligas i lagen.
l�Ett barn som har fyllt 16 år ska ha rätt till en pla-

cering utanför hemmet även om föräldern motsät-
ter sig det. Förutsättningen är att en sådan placer-
ing av socialnämnden bedöms som lämplig och
barnet begär det.
l�Möjligheterna till så kallad avskiljning vid de
särskilda ungdomshemmen ska begränsas kraftigt.
l�Stödet till unga som lämnar tvångsvården för ett
vuxenliv ska förbättras genom tydligare lagstift-
ning och statligt finansierat utvecklingsarbete.
l�För att öka rättssäkerheten ska samtliga tvångs-
åtgärder vid de särskilda ungdomshemmen kunna
överklagas. 
l�Det ska ställas särskilda lämplighetskrav på of-
fentliga biträden som företräder ett barn i ett mål
om vård. 
l�Både barn och föräldrar ha rätt till offentligt bi-
träde i mål om begränsningar av umgänge.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Regeringens utredare:

R

NY LAG BÖR
ERSÄTTA  LVU
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Regeringens utredare Håkan Ceder.
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En advokat hotade att polisanmäla sin kli-
ents ex-make för grov kvinnofridskränkning
om han inte gick med på en rad civilrättsliga
krav i samband med skilsmässan.
Paret ägde en villa tillsammans. Maken, som

själv är advokat, ägde enligt äktenskapsföror-
det 80 procent av fastigheten, hustrun ägde
resten.

ETT LÄTTOCH

ETT SVÅRT

”FINNS TVÅ  SÄTT ATT  LÖSA  DET HÄR PÅ:

”
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När de ansökte om skilsmässa anlitade kvin-
nan en advokat som skulle företräda henne när
det gällde frågor om jämkning av äktenskaps-
förord, vårdnad av barn och så kallad kvarsit-
tanderätt, rapporterar Blendow Lexnova. 

Ett av mötena i ärendet slutade med att
maken anmälde sin ex-frus advokat till Advo-
katsamfundets disciplinnämnd. Anmälan
gällde ”främjande av orätt och vidtagande av
otillbörliga åtgärder”.

Enligt anmälan hade ombudet hotat att poli-
sanmäla mannen för att han skulle ha miss-
handlat och kränkt kvinnan under tio års tid -
ifall han inte gick med på att hon skulle få hälf-
ten av fastigheten och 50 000 kronor i kränk-
ningsersättning, skriver Blendow Lexnova.

Enligt anmälan hade kvinnans ombud sagt
att det fanns två sätt att lösa detta på – ”ett lätt
och ett svårt”:

l�Det lätta: att gå med på de uppställda vill-
koren. Då skulle de påstådda kränkningarna
”vara ur världen”. Vårdanden om parets barn
skulle förbli gemensam.

l�Det svåra: om mannen vägrade skulle han
polisanmälas. En rad andra processer skulle ta
vid.

Mannen tillbakavisade kraven. Då lämnade
advokaten in en polisanmälan om grov kvin-
nofridskränkning. Enligt ex-maken skedde
detta utan hans ex-frus önskemål.  

Mannens eget ombud närvarade vid mötet-
Han har vittnat om att kvinnans advokats age-
rande var utpressning. Advokaten själv nekar

till detta. Han säger att han under mötet bara
har konstaterat det alltid framstår som enklare
med en uppgörelse än att riskera domstolspro-
cesser. Enligt advokaten var det kvinnan som
ville polisanmäla sin ex-make, som senare
dömdes för misshandel och ofredande. 

Advokatsamfundets disciplinnämnd resone-
rade så här:

”Av utredningen framgår att A (kvinnans ad-
vokat) framställt krav på kränkningsersättning
och hot om polisanmälan på ett sätt som, i
sammanhanget, får anses som en otillbörlig
påtryckning. Genom att göra det har han åsido-
satt sina plikter som advokat.”
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Advokaten 
får erinran
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”Den utdragna handläggningen beror
bland annat på att tingsrätten inte
har agerat med den fasthet och akti-
vitet som krävs av en domstol.”

Eftersom kvinnan själv bidragit till
att förlänga handläggningstiden drar
sig JK för att konstatera att parternas
rätt till en rättegång inom skälig tid

enligt artikel 6.1 i Europakonventio-
nen har åsidosatts.” 

JK konstaterar att myndigheten
redan tidigare har kritiserat Malmö
tingsrätt för långa handläggningsti-
der:

”Detta gäller inte minst i familje-
 mål, där en utdragen rättegång ofta

står i strid med barnens bästa. En
pågående process riskerar att öka
mot sätt ningarna mellan part er na
och därmed minska förutsättning-
arna att sam ar beta kring barnen.”

Malmö tingsrätt har förklarat att
ärendet nu har högsta förtur.

UR  JUSTITIEKANSLERNS  BESLUT:

2008 tog mamman barnet 
med sig utomlands innan 
hon slutligen kunde gripas 
och dömas i Sverige förra året.’’
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KRITIKMOT
UTDRAGEN
HANDLÄGGNING

En vårdnadstvist som inleddes vid Malmö
tingsrätt 2008 pågick fortfarande åtta år senare.
Mamman tog barnet med sig utomlands innan
hon slutligen kunde gripas och dömas i Sverige
förra året. Nu ger Justitiekanslern tingsrätten
bakläxa, rapporterar Dagens Juridik
Parets gemensamma son är född 2005. Kvin-

nan är brasiliansk medborgare. Kort tid efter att
målet inleddes lämnade hon Sverige och tog

med sig sonen. I juni 2008 häktades hon i
sin frånvaro, misstänkt för grov egen-

mäktighet med barn. I maj 2015 återvände hon
till till Sverige där hon dömdes till två års fäng-
else för grov egenmäktighet med barn. Vård-
nadstvisten har däremot inte avgjorts ännu. 
Eva Wendel Rosberg, chef för Malmö tingsrätt,

skriver i ett yttrande till JK att kvinnan lämnat
Sverige när hon kallades till förhandling 2008.
Förhandlingen ställdes in sedan kvinnan hört av
sig med beskedet att hon inte skulle dyka upp.
Kvinnan meddelade också att frågan om vårdnad
skulle avisas av tingsrätten eftersom den enligt
henne var föremål för prövning i Brasilien, rap-
porterar Dagens Juridik. Dessutom menade hon
att mannen skulle betala underhållsbidrag till
henne i Brasilien.
Justitiekanslern konstaterar att målet haft en

”oacceptabelt lång handläggningstid”. FO
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Eva Wendel Rosberg, chef för Malmö tingsrätt.
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Det går inte att vara verksam 
familjerättare utan att den interna-
tionella familjerätten kommer in.’’

Fredric Renström, specialist på
internationell privaträtt och advokat
på Lindskog Malmström.
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augusti 2015 trädde EU:s nya internationella
arvsregler i kraft. 

Där regleras vilken medlemsstats domstolar
och myndigheter som ska få besluta i frågor om
arv med internationell anknytning – och hur man
ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas
på arvet.  

Ur ett svenskt perspektiv är förändringen stor.
Tidigare har den lag som är tillämplig vad gäller
arv utomlands – 1937 års lag om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo – utgått från
den avlidnes medborgarskap. Men nu är det
alltså hemvisten som enligt huvudregeln styr
vilket lands lag som ska användas.

Fredric Renström, specialist på internationell
privaträtt och advokat på Lindskog Malmström,
konstaterar att de nya reglerna hittills är relativt
oprövade: 

– Men när jag har analyserat de nya reglerna
närmare så har svårigheterna

med dem blivit ännu mer uppenbara. Framför-
allt kring hur dödsbon ska administreras, och hur
man ska hantera boutredningarna, säger han. 

– Administrationen kan i fall där utländsk lag
skall tillämpas bli komplicerad. Jag tror att okun-
skapen om förändringarna fortfarande är stora
bland praktiserande jurister.

– Det kommer att bli en hel del problem, både
i Sverige och utomlands.

Det här ligger utanför den vanliga svenska pro-
cessrätten, ändå måste vi alla kunna den. Det går
inte att vara verksam familjerättare utan att den
internationella familjerätten kommer in. Man
måste tänka sig för riktigt ordentligt när man
väljer tillämplig lag i samband med att man skri-
ver testamenten, säger Fredric Renström. 

Arvsförordningen innehåller be-
stämmelser om erkännande och
verkställighet av utländska avgö-
randen som avser att underlätta
för personer att få en dom som
meddelats i en EU-medlemsstat
erkänd och verkställd i en annan
medlemsstat. Grundregeln är att
den avlidnes hemvist avgör vilket

lands lag som ska tillämpas. 
Samtidigt kan en testator förordna
vilket lands lag som ska vara
tillämplig – man kan då välja sitt
medborgarlands lag. 

De nordiska länderna kan fortsätta
att tillämpa de enklare och snab-
bare förfarande för verkställighet

som finns i den nordiska 
arvskonventionen.

Förordningen reglerar också hur
domar och andra arvsavgöranden
erkänns och verkställs i andra
medlemsstater.  

Storbritannien, Irland och Dan-
mark har valt att ställa sig utanför
den nya lagstiftningen.

HEMVISTEN
STYR  VILKET
LANDS LAG SOM GÄLLER

I

Ny EU-lag medför 
stora förändringar 

EU:S NYA ARVSFÖRORDNING
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östen 2015 kom Högsta dom-
stolens avgörande i målet med den
ofrivillige tvillingpappan. 
Ett gift par fick tvillingar efter en

provrörsbefruktning där två befruk-
tade ägg planterats in. Men mannen
ville inte godta faderskapet eftersom

han bara hade samtyckt till att en-
dast ett ägg skulle överföras. 

Därför ville mannen att en domstol skulle kon-
statera att han inte var far till barnen.
– Målet är det första i sitt slag som prövas av

Högsta domstolen och omständigheterna är
något speciella, säger Svante O. Johansson, ju-
stitieråd vid Högsta domstolen, i ett pressmed-
delande.
– Den här typen av mål kan förväntas bli allt

vanligare i takt med den medicinska vetenska-

pens framsteg. Huvudfrågan i målet gäller man-
nens bundenhet till sitt samtycke till befrukt-
ningen. Normalt avgörs faderskapsfrågor mot
bakgrund av vad som bestäms i lag. 
– När det gäller samtycke till befruktning har

dock de inblandade personernas fria vilja tillagts
betydelse, säger Svante O. Johansson.
Högsta domstolen slår därför fast att kvinnan

ska betraktas som mottagare av ett samtycke inte
bara för egen del, utan också i det blivande bar-
nets intresse.
– Det aktuella samtycket innebar att mannen

även mot de blivande barnen hade gett uttryck
för en vilja att ta på sig det rättsliga ansvaret som
far, och eftersom det inte föreligger några om-
ständigheter som medför att samtycket saknar
verkan ska mannen anses vara far till barnen,
säger Svante O. Johansson.
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Högsta domstolen
avgjorde banbrytande mål

är far till
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Den här typen av mål kan
förväntas bli allt vanligare
i takt med den medicinska
vetenskapens framsteg.’’

ä   

42_51_Uppslag  2016-04-26  14.17  Sida 51



52 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 6

NOTERAT

FAMILJERÄTT
FO

TO
: V

AS
IL

IS
 V

ER
VE

RI
D

IS
 / 

12
3R

F

ARKIVBILD

52_55_Barnäktenskap  2016-04-26  15.50  Sida 52



L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 6  |  53

SKÄRPTA
STRAFF  FÖR
ÄKTENSKAP
MED  BARN

Lagen mot barnäktenskap ska utredas.
Skärpt lagstiftning kan bli resultatet.

– Det är önskvärt med fler åtal, säger
inrikesminister Anders Ygeman.

AV PETER JOHANSSON
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samband med den stora ökningen av asylsö-
kande så har det kommit fler gifta barn till Sverige
än tidigare. I januari 2016 granskade SR Ekot hur
stor utbredningen är. Enligt uppgifter från sex
kommuner – Malmö, Mölndal, Stockholm, Göte-
borg, Sigtuna och Solna – rör det sig om åt-
minstone ett 70-tal barn. 

Trots att barnäktenskap är förbjudna i Sverige
låter kommunerna ofta barnen bo tillsammans
med den vuxna person som de är gifta med. Den
övervägande majoriteten är flickor mellan 15 och
17 år. Enligt SR Ekot rör det sig även om 13- och
14 åringar. I enstaka fall handlar det om pojkar.

Representanter för fem av de sex kommunerna
uppger att barn som fyllt 15 år och vill leva ihop
med den som de är gifta med ofta får det trots att
barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Un-
dantaget är Göteborgs kommun, där den minder-
årige placeras i ett transitboende för barn och den
myndige tas om hand av Migrationsverket.

Sommaren 2014 trädde den nya lagen mot äk-
tenskapstvång och vilseledande till tvångsäkten-
skapsresa i kraft. Sedan dess har 65 fall
polisanmälts fram till slutet av 2015. Inget av fal-
len har lett till åtal, enligt statistik från Åklagar-
myndigheten som redovisats av SVT Nyheter. 

I 52 av fallen hade förundersökningen lagts
ned. Övriga 13 pågick fortfarande i januari 2016. 

– Vi känner till flera fall där vi kan tycka att det
är ganska anmärkningsvärt att det inte prövats i
domstol, där personer har förts utomlands där vi
vet att det har ingåtts äktenskap, säger Mikael
Thörn, sakkunnig på länsstyrelsen i Östergöt-
land – den myndighet som har ett nationellt an-
svar för arbetet mot hedersrelaterad problematik –
till SVT Nyheter.

Nu vill regeringen att Åklagarmyndigheten
ska reda ut varför lagen inte har fungerat. 

– Det är önskvärt med fler åtal, vi måste säker-
ställa att de som gör sig skyldiga till äktenskaps-
tvång också ställs till svars, säger inrikesmini-
ster Anders Ygeman (S).

Åklagarmyndighetens nya uppdrag blir att
granska samtliga ärenden som anmälts sedan
lagen infördes. Uppdraget ska redovisas till re-
geringen före midsommar.

– Sen blir det avgörande för regeringen vilka
åtgärder som åklagarmyndigheten föreslår, säger
Anders Ygeman till Expressen.

Åklagarmyndigheten får också i uppdrag att
kartlägga ålder och kön hos målsägande i det 50-
tal anmälningar som inte lett till åtal. 

Skärpt lagstiftning kan bli ett resultat av utred-
ningen. 
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Anders Ygeman, inrikesminister  (S).
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’’
Det är önskvärt
med fler åtal, vi
måste säkerställa
att de som gör sig
skyldiga till äkten-
skapstvång också
ställs till svars.

l��analysera skälen till varför åtal inte har
väckts.

l��redogöra för vilken myndighetssamver-
kan som skett samt ta reda på om ären-
den har initierats av andra myndigheter.

l��Bedöma om det finns behov av åtgärder
för att utveckla och höja kvaliteten på
brottsutredningarna.

l��Bedöma om det finns behov av åtgärder
för att stärka myndighetssamverkan.

l��kartlägga ålder och kön hos de målsä-
gande.

sedan mars 2014 har länsstyrelsen
i Östergötland - som har regerin-
gens uppdrag att jobba för att före-
bygga hedersrelaterat våld - haft en
stödtelefon dit yrkesverksamma
och ideellt verksamma kan ringa för
vägledning i ärenden om hedersre-
laterade brott.

av 698 utsatta personer var nio
av tio flickor eller kvinnor och vart
femte samtal handlade om barn-

eller tvångsäktenskap, rapporterar
dagens Juridik. Över hälften var un-
der 18 år och nästan var fjärde un-
der 15 år. Vart femte samtal hand-
lade om oro eller planer på barn-
eller tvångsäktenskap.

länsstyrelsen i Östergötland fö-
reslår därför en systematisk ge-
nomgång av anmälningarna för att
ta reda på varför de inte leder till
åtal.

foto: Janerik Henriksson ocH anders Wiklund / tt

SYSTEMATISK GENOMGÅNG AV ANMÄLNINGARNA
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HD ändrar 
Kronofogdens praxis
Högsta domstolen ändrar Kro-
nofogdemyndighetens praxis
i samband med utmätningar.
När Kronofogden ska be-

stämma hur mycket av en
gäldenärs lön som kan utmä-
tas har myndigheten tidigare
utgått från ett schablonbe-
lopp som anses omfatta alla
vanliga levnadskostnader.
För den gäldenär som har
barn påverkas schablonbe-
loppets utifrån om barnen
bor hos denne, varaktigt eller
växelvis.
Däremot har ingen hänsyn

tidigare tagits till om gälde-
nären har kostnader för ett
återkommande umgänge
med barnen, rapporterar 
Dagens Juridik. 
I ett avgörande från

Högsta domstolen slås fast
att även barn som inte bor
varaktigt hos gäldenären hör
till dennes familj. Målet
gällde en förälder vars tre
barn bodde hos honom tre
dagar per månad. Kronofog-
demyndigheten hade tidi-
gare  beslutat att hänsyn inte
skulle tas till kostnader för
umgänget med barnen.  
Med den nya praxisen gäl-

ler att det vid löneutmätning
hos en gäldenär finns anled-
ning att ta hänsyn till kostna-
der för umgänget med bar-
nen med hjälp av ett
schablonmässigt bestämt 
belopp som är beroende av
omfattningen av umgänget.
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Regeringen ger Socialstyrel-
sen 109 miljoner kronor 
under 2016 för arbetet med
nationella insatser mot våld-
sutsatta kvinnor och barn. 
Samtidigt får Statskontoret

i uppdrag att lämna förslag
på hur styrningen av de pågå-
ende nationella insatserna på
området kan förbättras. Det
rapporterar Dagens Juridik.

Socialstyrelsens uppdrag
handlar om att utveckla arbe-
tet mot ”våld i nära relationer
och stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn” samt att
fördela utvecklingsmedel till
landsting och kommuner. 
Dessutom ska Socialstyrel-

sen ge nationellt och regio-
nalt kompetensstöd för att
stötta arbetet med våldsut-
satta kvinnor och barn i kom-
munerna och inom hälso- och
sjukvården.
Statskontorets uppdrag

handlar om att hitta metoder
för att göra insatserna mot
mäns våld mot kvinnor ”mer
strategisk, tydlig och håll-
bar”. 
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Nationella insatser
mot våldsutsatta
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Mamman påstod att pappan
förgripit sig på deras nioår-
iga dotter och att flickan
därför borde bo hos henne.
Hovrätten menade dock att
anklagelserna är grundlösa,
rapporterar Blendow Lex-
nova.
Paret separerade 2010.

Fram till hösten hade de 
gemensam vårdnad, där-
efter har flickan bott hos 
sin pappa. Hon har nu fyllt
nio år.
Pappan begärde ensam

vårdnad. Mamman menade
att den gemensamma vård-
naden skulle fortsätta och
att flickan skulle bo hos
henne. Enligt henne hade
pappan misshandlat flickan
och utsatt henne för sexu-
ella övergrepp. Men tings-
rätten konstaterade att flera
läkare vittnat om att flickans
fysiska och psykiska hälsa
hade förbättrats rejält sedan
hon flyttade till pappan.
En läkare menade att

mamman var ”överdrivet
orolig” för flickan och att
hon genomdrivit flera re-
striktioner, som bland an-

nat specialkost samt att
flickan hade förhindrats att
gå i skolan. Enligt läkaren
fanns det en klar koppling
mellan mammans beteende
och flickans symptom.
Tingsrätten ansåg att det

var bättre för flickan att bo
hos pappan. Eftersom mam-
mans utrymme för ett ”po-
tentiellt skadligt infly-
tande” på dottern begränsas
avsevärt om flickan bodde
hos pappan så tyckte rätten
att vårdnaden borde vara
fortsatt gemensam.

Pappan överklagade domen
till Göta hovrätt som beto-
nar att flickans situation
har förbättrats avsevärt se-
dan hon flyttade till pappan.
Hovrätten menar på att

mamman problematiserar
mycket kring dotterns fy-
siska och psykiska hälsa,
vilket lett till att flickans
”egen identitetsuppfattning
i stor utsträckning är grun-
dad i att se sig själv som
sjuk och innehavare av
många svårigheter och dia-
gnoser”.

Pappan bedöms vara
en stabil och trygg för-
älder. Hovrätten me-
nar att anklagelserna
om misshandel och
sexuella övergrepp får
anses vara grundlösa.

Ur domen: 
”Hovrätten kan
(…)konstatera att
samtliga förun-
dersökningar
mot P har lagts ned
och att det inte har fram-
kommit några omständig-
heter i utredningen som ty-
der på att P skulle ha utsatt
D för övergrepp eller annan
kränkande behandling.” 
Det har inte heller fram-

kommit någonting som ty-
der på att dottern upplever
rädsla eller osäkerhet i för-
hållande till pappan, skriver
Blendow Lexnova.
Hovrätten ändrar tings-

rättens dom och beslutar att
pappan ska få ensam vård-
nad om dottern.

Pappan fick
ensam vårdnad

FO
TO

: I
N

ES
BA

ZD
AR

 /
12

3R
F

ANKLAGELSERNA FRÅN 
MAMMAN ANSÅGS GRUNDLÖSA
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SYSTEMET
MÅSTE  ÄNDRAS

Flyktingkatastrofen
pressar gode männen

I många år har det svenska systemet med gode män 
anklagats för att vara föråldrat.

Den kraftiga ökningen av ensamkommande asyl-
sökande har ställt problematiken på sin spets.

– Allra helst vill vi se ett system med professionella
goda män, säger Eva von Scheele på Statens kommu-
ner och landsting, SKL. AV PETER JOHANSSON

”
”
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nder lång tid har kritiken mot det nuva-
rande gode man-systemet varit omfattande.

Dagens regler för vuxna härstammar i princip
från 1924 års förmyndarskapslagstiftning,
som styrde hur man skulle förvalta barns till-
gångar. I princip ser lagstiftningen likadan ut
i dag.

Eva von Scheele- förbundsjurist på Sveriges
kommuner och landsting, SKL – har under ett

stort antal år riktat kritik mot hur det svenska
systemet för gode män är utformat. Dagens fri-
villigsystem bör ändras mot något som är mer
rättssäkert, menar hon.

SKL:s formella linje är att regeringen behöver
”tillsätta en utredning som förutsättningslöst får
i uppdrag att utforma en ny lagstiftning om över-
förmyndare och gode män som på ett rättssäkert
sätt svarar mot dagens behov och förutsätt-
ningar.”

Liknande krav har framförts både av före-
ningen Sveriges Överförmyndare och andra or-
ganisationer och av Riksrevisionen.

Systemet för gode män för ensamkommande
regleras i lagen om ensamkommande barn som
kom 2005. Den kraftiga ökningen av asylsökande
under 2015 har inneburit att gode man-systemet
har pressats ytterligare i den delen. 

Under hösten skickade SKL en skrivelse till re-
geringen med en begäran om ändringar av reg-
lerna om god man för ensamkommande barn och
unga.

– Hittills har regeringskansliet varit kallsin-
niga till förändringar, säger Eva von Scheele.

Behovet av gode män är stort över hela landet -
men intresset för uppdragen är ojämnt fördelat.

– I storstadskommunerna är det många som
anmäler sig till att bli gode män för ensamkom-
mande barn. Där har vi bekymret att alla inte är
lämpade, säger Eva von Scheele.

– I andra kommuner är problemet det motsatta.
I Vilhelmina, till exempel, har de tagit emot 40
ensamkommande barn men de har ingen god
man. Det finns inga frivilliga. 

Första januari 2015 trädde nya regler i kraft
som innebär ganska stränga krav för att bli ac-
cepterad som god man. De innehåller bland annat
en lämplighetsprövning där man ska ta fram ut-
drag ur belastningsregistret, från Kronofogden,
Socialstyrelsen och andra myndigheter.

– Hela processen tar tid eftersom det rör så

många barn. När de lämpliga har sållats fram ska
de sedan utbildas, säger Eva von Scheele.

– Det tar tid innan varje barn fått en god man.
Innan dess kan de inte skrivas in i skolan och vår-
den, om de är under 16 år. De har ingen rätt till da-
gersättning och kan inte bli korrekt placerade
enligt socialtjänstlagen. De står helt utan ställfö-
reträdare.  

Under hösten har SKL också föreslagit en
”quick fix-lösning” som går ut på att Migra-
tionsverkets offentliga biträden ska kunna få ett
tillfälligt utvidgat ansvar genom att vara ställfö-
reträdande åt ensamkommande. Något beslut i
den frågan har ännu inte fattats.

– Allra helst vill vi se ett system med profes-
sionella goda män, som kan ta ansvar för upp mot
20 barn, säger Eva von Scheele.

– Ungefär som det man idag har i Nederlän-
derna. Där kan de visa på goda resultat. En socio-
nom med rätt utbildning kan ha hand om ett
tjugotal barn, och rutinerna är inarbetade.  l

U
Allra helst vill vi se ett system med 
professionella goda män, som kan 
ta ansvar för upp mot 20 barn.   

EVA VON SCHEELE’’

Eva von Scheele- förbundsjurist på Statens kommuner och 
landsting, SKL.

↳
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I storstadskommunerna är det många som anmäler
sig till att bli gode män för ensamkommande barn,
men alla är inte lämpade. 
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Lagen om god man för ensamkommande
barn trädde i kraft för tio år sedan.

Då sökte omkring 400 ensamkommande
barn asyl i Sverige varje år. Sedan dess har si-
tuationen förändrats radikalt. För många kom-
muner har uppgiften blivit övermäktig, kon-
staterar SKL i ett pressmeddelande.   

– Vi anser inte att det går ihop med verklig-
heten då det är komplicerade frågor kring
barns livssituation som ska avgöras. Vi vill
istället att barnen ska få en professionell före-
trädare utsedd. Den personen ska sedan följa
barnet fram till Migrationsverkets beslut, sä-
ger SKL:s ordförande Lena Micko i ett press-
meddelande.

Det är i dagsläget överförmyndaren som har
till uppgift att rekrytera, utbilda och utöva till-
syn över gode män för ensamkommande barn.

Dagens regler härstammar i princip från 1924
års förmyndarskapslagstiftning, som styrde
hur man skulle förvalta barns tillgångar. I prin-
cip ser lagstiftningen likadan ut i dag.

– När den nya föräldrabalken togs fram 1949
infördes bestämmelserna om förmyndarskap i
lagstiftningen utan särskilda ändringar och
fortfarande var det huvudsakligen hur barns
tillgångar skulle förvaltas som angavs. Vuxna
människor som var i behov av stöd och hjälp av
gode män satt i de flesta fall på institutioner.
Och innanför murarna så fanns det hjälp att få,
har Eva von Schéele tidigare sagt i Legally
yours.

Tanken var därför att lekmän utanför mu-
rarna skulle hjälpa den intagne.

– På så sätt skulle den som satt på institu-
tionen få lite känningar från världen utanför.
Hjälpa till genom att vara en vän, helt enkelt.
Det andra skötte man på institutionerna, säger
Eva von Scheele

Den stora psykiatrireformen under 1990-
talet ändrade förutsättningarna. Plötsligt fick
den gode mannen en nyckelroll:
l�De skulle se till att huvudmännen bodde rätt.
l�Att de fick rätt behandling och ansökte om 

alla insatser som de hade rätt till.
l�De ansvarade också för att förvalta huvud-

männens pengar.

DAGENS  REGLER ÄR FRÅN
HJALMAR BRANTINGS TID

BARNEN BORDE FÅ EN
PROFESSIONELL 
FÖRETRÄDARE UTSEDD

Dagens regler härstammar
i princip från 1924 års för-
myndarskapslagstiftning,
som styrde hur man skulle
förvalta barns tillgångar.
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SÅ VILL SKL ATT SYSTEMET FÖRÄNDRAS:
Inriktningen bör vara att ensamkommande barn istället
för en god man ska få en professionell företrädare utsedd: 
l�Lagstiftningen om ensamkommande barn måste ses

över för att säkerställa att Sverige inte bryter mot barn-
konventionens grundläggande punkt, att alla barn ska
behandlas lika.

l�Barnen bör mötas av professionella företrädare med
specialkompetens, som följer dem under månaderna
fram till Migrationsverkets beslut.

l�När ett barn får uppehållstillstånd bör – liksom idag –
en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, på samma
premisser som för alla andra barn i Sverige som förlorat
sina föräldrar eller på annat sätt inte har sina föräldrar
som vårdnadshavare. De professionella företrädare
som följt barnet under asyltiden skulle då kunna fort-
sätta att vara den barnsekreterare som barnet har rätt
till. KÄLLA: SKL
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NOTERAT

Mannen lämnade in ett äkten-
skapsförord som bevis för att
hans och ex-fruns egendom
skulle räknas som enskild.
Ex-frun menade att hennes
namnteckning var förfalskad.
Handlingen ogiltigförklara-
des av tingsrätten, rapporte-
rar Dagens Juridik. 
Domstolen konstaterade

att det är upp till mannen att
bevisa att kvinnans namn-
teckning är äkta och att in-
gen av parterna kunde sägas
vara mer trovärdig än den
andra.

Kvinnans uppgifter stöds
av att hon polisanmält den
påstådda förfalskningen redan
2011.
Eftersom äktenskapsföror-

det inte visades upp i origi-
nal var det svårt att dra 
någon slutsats om namnteck-
ningens äkthet, jämförelser
har  inte kunnat dras med
andra handlingar som kvin-
nan undertecknat.
Mannens syster vittnade

om att hon sett kvinnan un-
derteckna – men släktskapet
till mannen reducerade be-
visvärdet.
Svea hovrätt instämde 

senare i tingsrättens bedöm-
ning. Ex-maken ska ersätta
kvinnans rättegångskostna-
der på upp mot 110 000 kro-
nor i tingsrätt och hovrätt.
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Äktenskapsförordet
ogiltigförklarades
MANNEN  KUNDE INTE
BEVISA ATT KVINNANS 
NAMNTECKNING VAR ÄKTA
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Beräkningar i familjerätten
Advokat Marie Wessel förenklar och förtydligar de svåra 
familjerättsliga beräkningarna

Beräkningar inom den ekonomiska familjerätten är väldigt krävande. 
Marie Wessel håller kursen som hjälper dig att hitta strukturer, förstå, 
och e�ektivisera dina beräkningar. Fokus ligger vid:

Läs mer om familjerättsliga utbildningar 
hos www.bginstitute.se

• Bodelning 
• Bodelningsvärde av fast egendom 
• Bodelningsvärde av värdepapper 
• Bodelningsvärde pensioner 
• Beräkning av bodelningsvärde 
   vid dödsfall

• Arv
• Beräkning av e�erarvskvoten
• Beräkning av nyttjanderättsersättning
• Avdragsgilla kostnader
• Förskottsberäkning och 
  beräkning enligt 7 kap 4 § ÄB
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SHARIALAGAR
KAN  TILLÄMPAS  VID

SVENSKA
DOMSTOLAR

HD prövar om

Högsta domstolen ska pröva om kontrakt enligt sharialagar
kan tillämpas vid svenska domstolar.

Chefsrådman Thed Adelswärd menar att frågor kopplade
till islamisk rätt på sikt kommer att hanteras oftare i svenska
domstolar:

– Asylärendena från konfliktområdena i Syrien och Irak
har ännu inte nått de svenska migrationsdomstolarna men
kommer inom några år med säkerhet att medföra en stor
målökning, säger han. AV PETER JOHANSSON
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Åtta månader gamla 
Maria och pappan Ibrahim
asylsökande flyktingar från
Damascus i Syrien, på 
väg norrut med tåg genom
Tyskland.
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nder vinternmeddelade Högsta domsto-
len att prövningstillstånd beviljats i två mål

som rör utbetalande av mahr. Dessutom har
prövningstillstånd i hovrätt meddelats i ett
tredje mål. Mahr är ett institut enligt mus-
limsk sed som saknar motsvarighet i svensk
rätt men som ofta översätts till ”morgongåva”
eller ”brudpenning”.
Frågeställningen har under de senaste åren

upprepade gånger kommit att prövas av svenska
domstolar. Anspråken har grundats på avtal som
makar har träffat i samband med att äktenskapet
har ingåtts i annat land än Sverige. Domstolarna
har ställts inför flera rättstillämpningsproblem
som har resulterat i skiftande svar.

Det ena målet som nu ska prövas av Högsta
domstolen rör enbart om svensk eller iransk lag
ska tillämpas. Det andra målet rör även frågor
som tar sikte på om anspråket ska bifallas.

Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tings-
rätt, föreläser regelbundet i hur svenska domsto-
lar hanterar muslimska sharialagar.

– Det blir naturligtvis viktigare att beslutsfat-
tare och aktörer i domstol skaffar sig kunskaper
om den kulturella bakgrund som en ökande del av
befolkningen har, kommenterar han.

– Detta för att kunna kommunicera och förstå
skillnaderna i synen på till exempel äktenskap,
skilsmässa och vårdnad om barn. Jag tror och
hoppas också att sådana kunskaper motverkar
rena fördomar hos beslutsfattare och andra.

Thed Adelswärd konstaterat att ”det ska bli
spännande att se” vad Högsta domstolen kommer
fram till. 

– Ska avtal om mahr alls beaktas vid bodelning
enligt svenska regler? Jag tycker det i så fall bör
ses som en gåvoutfästelse. Facit kommer för-
hoppningsvis nästa höst.

Svenska juristers behov av kunskaper kring
sharialagar kommer att öka i framtiden, enligt
Thed Adelswärds bedömning. 

– Det som nu händer i främst Syrien och Irak
utgör förstås också i ökad utsträckning en orsak
och bakgrund till händelser som svenska dom-
stolar i ökad utsträckning kommer att få hantera
framöver, konstaterar han.

– Asylärendena från konfliktområdena i Syrien
och Irak har ännu inte nått de svenska migra-
tionsdomstolarna men kommer inom några år
med säkerhet att medföra en stor målökning för
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Thed Adelswärd,
chefsrådman vid 
Lunds tingsrätt.

Prövnings-
tillstånd i två
fall gällande

mahr
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Det blir naturligtvis viktigare att 
beslutsfattare och aktörer i domstol
skaffar sig kunskaper om den kulturella
bakgrund som en ökande del av 
befolkningen har.

dem. Huruvida de religiöst betingade konflikter
som nu pågår i den muslimska världen också kom-
mer att orsaka konflikter i Sverige som så små-
ningom slutar som brottmål i svenska domstolar
kan man endast spekulera i. Om så blir fallet är det
enligt min uppfattning bra om både domare och
andra domstolsaktörer redan nu skaffar sig åt-
minstone grundläggande kunskaper om de olika
tolkningar av sharia som kan ha med konflikterna
att göra. 
– Grundläggande kunskaper i sharia tror jag

också är till fördel för dem som i sitt arbete möter
hedersrelaterad brottslighet med anknytning till
muslimska länder.
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Paret gifte sig i Iran 2006. I äktenskapskon-
traktet ingick avtal om mahr  som bland annat be-
stod av 700 guldmynt av typen Bahar Azadi.
Kvinnan kräver att hennes före detta man ska be-
tala tillbaka motsvarande de 700 guldmynten.
Mannen menar att svensk lag ska tillämpas.
Tingsrätten gick på mannens linje men hovrätten
konstaterade att det muslimska avtalet om mahr
antingen kunde ses som ett ”eget rättsinstitut”
utan motsvarighet i svensk rätt – vilket i så fall in-
nebar att iransk lag skulle tillämpas –eller som en
”äktenskapsrättslig reglering” av makarnas eko-
nomiska förhållanden. 

Det rapporterar Blendow Lexnova. 
Hovrätten hänvisade till lagen om internatio-

nella frågor rörande makars och sambors förmö-
genhetsförhållanden. Där framgår att paret kan
avtala om vilket lands lag som ska tillämpas. Äk-
tenskapet ingicks dessutom i Iran och enligt
iranska lagar och traditioner.

Hovrätten rev därför upp tingsrättens dom.
Mannen menade att rättsläget var oklart efter-

som en annan hovrätt i ett liknande ärende beslu-
tat att svensk lag skulle tillämpas.

Nu har HD beslutat att målet ska prövas.

SKA  SVENSK  ELLER 
IRANSK  LAG  ANVÄNDAS?
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Reglerna omfattar
plikter inför Gud
och transaktioner
mellan människor.

Betyder ”vägen till vattenkällan”. det är en idé om
en gudomlig lag. tolkningen – fiqh - utgör konkreta
lagar och normer som bland annat stöder sig på
föreskrifter i 350 verser i koranen.

Reglerna omfattar plikter inför Gud och transak-
tioner mellan människor.

- arvsrätten är ett annat område som enligt
sharia skiljer sig fundamentalt från svenska för-
hållanden. Man har inte arvsklasser som i Sverige.
arvet delas upp på två grupper. En grupp som ärver
enligt koranen och en som ärver agnatiskt, med 
utgångspunkt i den manliga härstamningen, har
thed adelswärd sagt i legally yours.  

I muslimsk rätt har man inga regler om enskilt
gods och giftorättsgods. all egendom som 
makarna tagit med sig in i äktenskapet är enskild. 
i många muslimska länder har kvinnor rätt att 
förvärvsarbeta men i andra är dessa möjligheter
begränsade. 

detta gör att kvinnor kan ha svårigheter att
bygga upp ett skydd för sin tillvaro efter en even-
tuell skilsmässa. Mahr fungerar då som en äkten-
skaplig garantisumma.

i svenska domstolar måste man vid tvister om
mahr se till den kontext där äktenskapsavtalet har
ingåtts.

- för svensk rätt är det här ett typfrämmande
institut. i en bodelningssituation kan effekten bli
ganska märklig. om man å ena sidan ska tillämpa
bestämmelser om mahr, och å andra sidan
tillämpa svenska regler om bodelning, om giftorätt
och makarnas rätt till att få skuldavräkning och
dela lika på giftorättsgodset, i så fall kan det upp-
stå effekter som makarna inte tänkte sig när de
ingick avtalet, har thed adelswärd tidigare sagt i
legally yours.

MAHR

För svensk rätt
är det här ett
typfrämmande
institut.
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Hundratals fall av
månggifte i Sverige

PROFESSORN:

”Månggifte strider mot svensk
rättsuppfattning och att 
domstolarna inte bör erkänna
sådana äktenskap.” 

          

           

           

          

             

              

   

  

           

 

  
     

            

I en artikel i Svensk Juristtid-
ning skriver Göran Lind, pro-
fessor i civilrätt vid Örebro
universitet, att svenska myn-
digheter i praktiken har god-
känt hundratals fall av mång-
gifte som erkänts och
registrerats hos Skatteverket. 
Göran Lind syftar på fall

där  månggiftet skett i andra
länder, att det har ingåtts en-
ligt det landets lagar och att
makarna vid tillfället saknade
anknytning till Sverige.
– Det här kan skapa stora

tillämpningsproblem om ex-
empelvis en irakisk man med
tre hustrur avlider, säger han
i Dagens Juridik.
Han poängterar en rad frå-

geställningar:

l�Ska samtliga fruar ha 
gifto-rätt i boet?

l�Ska de dela på den hälft 
som en monogam änka får
eller ska dödsboet fördelas
på annat sätt?

l�Ska barnen betraktas som
gemensamma barn eller
särkullbarn?

Göran Lind menar att mång-
gifte strider mot svensk rätt-
suppfattning och att domsto-
larna inte bör erkänna sådana
äktenskap. 
– Principen om likabehand-

ling av makar har legat till
grund för äktenskapsrätten 
i snart 100 år, säger han i 
Dagens Juridik.
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Nyhetsbyrån Blendow Lexnova ger dig de senaste juridiknyheterna när du 

behöver dem. Vi bevakar alla instanser, förarbeten och lagsti�ning och skickar 

sammanfattningar av aktuella rättsfall direkt till dig. Du bestämmer själv vilka 

områden du vill ska bevakas och hur o�a sammanfattningarna ska komma.

   Vi ger dig även fördjupningar och kommentarer av ledande juridikexperter. 

Dessutom har vi serier via webb-tv där du får analyser av nyheter och rättsfall 

tio gånger om året.

  

Prova utan kostnad i 30 dagar - ska�a ett provkonto på lexnova.se

 

Juridiknyheterna
du vill ha.
När du vill ha dem. 

Nyhetsbyrån Blendow Lexnova, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, 08-579 366 00  
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FAMILJERÄTT

NOTERAT

Paret hade gemensam vård-
nad om sonen. Trots det flyt-
tade hon till Norge med ho-
nom. 
I tingsrätten dömdes hon

för egenmäktighet med barn
till fyra månaders fängelse.
Hovrätten ändrade domen
till villkorlig dom och dags-
böter.
Många umgängestillfällen

hade tidigare ställts in av
kvinnan. Umgänget hade
fungerat dåligt. Dessutom
startade socialkontoret en

utredning på grund av so-
nens höga frånvaro från
skola och förskola.
Under ett jullov åkte mam-

man, som är norsk medbor-
gare, till Norge med pojken.
De bosatte sig där. Pojken
sattes i norsk skola. 
Mannen polisanmälde

kvinnan för egenmäktighet
med barn.
Kvinnan hävdade hon att

hon åkt till Norge för att
söka sjukvård. När sonen
trivts hade de beslutat sig för

att stanna. Enligt kvinnan
hade hon också haft man-
nens samtycke till resan.
Tingsrätten såg det bevisat

att resan skett utan samtycke
från mannen. Tingsrätten
konstaterade också att man-
nen, före avresan, hade upp-
manats av de sociala myndig-
heterna att söka ensam
vårdnad om sonen på grund
av de missförhållanden som
ansågs föreligga hos kvinnan,
skriver Blendow Lexnova.
Kvinnan överklagade do-

men till Göta hovrätt som
liksom tingsrätten tycker att
gärningens straffvärde mot-
svarar fyra månaders fäng-
else. Men med hänsyn till att
hon är ostraffad och verkar
leva under ordnade förhål-
landen så menar dock
hovrätten att det saknas
särskild anledning att befara
att hon kommer att göra sig
skyldig till brottslighet. Där-
för mildrar hovrätten straffet
till villkorlig dom i förening
med 70 dagsböter.

Mamman 
flydde med 
sonen till Norge

HOVRÄTTEN
MILDRAR 
STRAFFET
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FAMILJERÄTT

NOTERAT

Arvingarna till den kände
konstnären Bengt Lindström
för sedan flera år tillbaka en
process mot det bolag som
konstnären före sin död över-
lät sin konst på.
Tingsrätten konstaterar nu

att det föreligger rättegångs-
hinder eftersom det innebär
”i princip ett kringgående av
reglerna om bodelning och
arvskifte”, rapporterar Dagens
Juridik, 
2003 drabbades Lindström

av en stroke. Några månader
senare bildade han ett bolag
som han genom ett så kallat
inkråmsavtal överlät alla
sina kvarvarande konstverk
till för knappt tio miljoner
kronor. Konstnären dog i ja-
nuari 2008. I dödsboet ingick
hans fru och två barn från ett
tidigare äktenskap. När bar-
nens mamma dog 1990
skedde aldrig någon formell
bodelning eller arvsskifte. 
I egenskap av dödsbo efter

sin mamma väckte Lind-
ströms barn talan mot bola-
get och begärde att det
skulle utge de konstverk som
bolaget ägde i enlighet med

en fransk dom från 2007.
I en mellandom från mars

2013 fastställde tingsrätten
att barnen hade bättre rätt än
bolaget till konstverken.
Bolaget överklagade till

Hovrätten för Nedre Norr-
land.  I mars 2015 beslutade
hovrätten att undanröja
tingsrättsdomen och återför-
visa målet till tingsrätten.
Hovrätten ansåg att ett
dödsbo inte kan uppträda
som part enligt fransk rätt
och att det därför hade före-
legat ett rättegångshinder.
Konstnärens barn menade

att de i egenskap av arvingar
och rättsinnehavare till
mamman kunde föra talan
mot tredje man för att
skydda sina eller dödsboets
intressen. 
Högsta domstolen beslu-

tade att inte meddela pröv-
ningstillstånd. 
Därför återupptog tingsrät-
ten sin handläggning.
Enligt tings-

rätten är den ta-
lan som barnen
för mot bolaget i
princip ett kringgå-

ende av reglerna om bodel-
ning och arvskifte. Resone-
manget är att deras yrkande
innebär att de själva utan bo-
delning eller arvskifte, får
äganderätt till andelar som
de samtidigt själva menar
ska ingå i dödsboet efter
mamman. Eftersom det finns
fler delägare i dödsbona, som

inte är parter i målet, förelig-
ger ett hinder mot att pröva
yrkandena. Tingsrätten avvi-
sar därför barnens talan.

Kringår 
regler om
bodelning

Bengt Lindström var från Här-
jedalen. Sedan 1948 bodde och
verkade han i Paris. Under
många år vistades han under
somrarna i sin ateljé utanför
Sundsvall. 

Hans konst kännetecknas
av ett färgsprakande och
spontant figurmåleri.

Han gjorde flera offentliga
verk och utomhusskulpturer.

Källa: WiKiPedia.

DOMSTOL OM ARVSTVISTEN
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FAMILJERÄTT

NOTERAT

Den 15-årige pojken hade flera
gånger rymt hemifrån. Där-
för installerade hans pappa
en så kallad spionapp på poj-
kens mobiltelefon. Den inne-
bar att samtalen spelades in
och automatiskt skickades
som e-mail till pappan. Pap-
pan hävdar att han har haft
rätt till detta som ensam
vårdnadshavare – men
hovrätten dömer honom nu
för olovlig avlyssning. Det
rapporterar Blendow Lex-
nova.

Inspelningarna användes
även som bevis i den vård-
nadstvist pappan hade med
pojkens mamma.

Tingsrätten skrev så här i
domskälen:

”Enligt tingsrättens me-
ning utgör straffbestämmel-
sen hinder mot att en föräl-
der, utan barnets samtycke,
med hjälp av dold teknisk ap-
paratur håller vuxna barn
under övervakning. Det ska
här anmärkas att den straff-
bara gärningen redan är full-
bordad genom själva upptag-
ningen.”

Tingsrätten konstaterade
också att sonen vid majorite-
ten av rymningarna har åkt
till sin mamma som då har
hört av sig till pappan.

Pappan dömdes av tings-
rätten för två fall av olovlig
avlyssning till 60 dagsböter
och sammanlagt 10 000 kro-
nor i skadestånd till sonen.
Han överklagade till hovrät-
ten som dömde honom för
olovlig avlyssning vid endast
ett tillfälle. I övrigt gör
hovrätten motsvarande be-
dömning som tingsrätten
och fastställer därför domen,
rapporterar Blendow Lexnova.

Pappan avlyssnade
sonens mobiltelefon

DÖMDES  FÖR OLOVLIG AVLYSSNING
TILL 60 DAGSBÖTER

Inspelningarna användes
även som bevis i den 
vårdnadstvist pappan hade
med pojkens mamma.
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Framtidsfullmakter 
– ny lagstiftning

Förbered dig inför upprättande av framtidsfullmakter 

Den nya lagsti�ningen om institutet framtidsfullmakt kommer att få ett 
stort praktiskt användningsområde vid sidan av sedvanliga fullmakter.
Advokat Per Westman håller kursen som ger dig mer kunskap om:

Läs mer om familjerättsliga utbildningar 
hos www.bginstitute.se

• Det nya institutet framtidsfullmakt
• Formkrav för framtidsfullmakt
• Utformning

• Användningsområde
• Aktuella tillämpningsfrågor
• Rättspraxis inom förmynderskapsrätten
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FAMILJERÄTT

PORTRÄTT  | LOUISE DANE

JAG HAR ALLTID
VARIT DÅLIG PÅ
ATT HANTERA
NÄR FOLK INTE
HÅLLER
VAD DE
SÄGER

På en militärförläggning 
i Thailand formades den 11-åriga
Louise Danes engagemang för
mänskliga rättigheter.

Som doktorand i migrations-
och barnrätt är hon flitig röst 
i den svenska asyldebatten.

– I ett pressat läge måste 
politikerna visa handlingskraft.
De verkar resonera att det är
viktigare att göra någonting, än
att göra någonting ordentligt,
säger hon.   

AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL

Louise Dane :

’’

’’

——————
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oktober 2014 – i sin första regeringsförklar-
ing – kom Stefan Löfven med ett besked som änd-
rade förutsättningarna för barnrättighetsutred-
ningen: 

– Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna
att växa upp i. Regeringen har påbörjat arbetet att
göra FN:s barnkonvention till svensk lag, konsta-
terade den tillträdande statsministern.

Tidigare hade utredningen inte haft ett så utta-
lat uppdrag. 

I våras presenterades betänkandet. 
– Vi har varit bundna av barnkonventionen

sedan 1990 men från flera håll har det förekommit
missnöje och pressen på politikerna har ökat att
göra något för att barns rättigheter ska tas på
större allvarhar man inte varit nöjda. Därför be-
hövdes det göra något så att barns rättigheter tas
på större allvar, säger Louise Dane. 

Hon är doktorand i migrations- och barnrätt vid
Stockholms universitet. De senaste månaderna
har hon varit en flitig röst i debatten om barns rät-
tigheter.

Tillsammans med fem andra forskare i offentlig
rätt och förvaltningsrätt skrev hon i mars en debat-
tartikel i Svenska Dagbladet där bland andra Martin
Valfridsson, regeringens nationelle samordnare för
utsatta EU-medborgare, kritiserades:

”Mot bakgrund av viljan att stärka barnkonven-
tionens ställning i svensk rätt är det anmärk-
ningsvärt att diskussionen om att exkludera
vissa grupper från vissa välfärdsinsatser, exem-
pelvis socialt bistånd och utbildning, även rör
barn” skrev de bland annat. 

En slutsats i Martin Valfridssons utredning är
att minderåriga EU-medborgare som lever i ut-
satthet i Sverige inte ska ha rätt till utbildning i
landet.

– Det finns en bred politisk samsyn om att bar-
nkonventionen ska bli lag. Men samtidigt som
man ska göra barnkonventionen till lag – och dä-
rigenom stadga rätten till utbildning för alla
barn – så kommer nu flera andra förslag som mot-
säger det. Det är lite märkligt, säger Louise Dane. 

– I själva verket är det i Sverige idag en kate-
gori barn som inte alltid ges rätten till utbildning,
de utsatta EU-medborgarna. Det strider inte bara
mot barnkonventionens krav utan bygger också
på en felaktig tolkning av skollagen. Minderåriga

’’
Precis som vuxna måste barn 
ha möjligheter att faktiskt 
kunna driva igenom sin rätt. 

↳

NAMN Louise Dane
ÅLDER  30
FAMILJ ”Mamma, syster,
och en ganska stor själv-
vald familj”
SENAST LÄSTA BOK
”Förövarna bestämmer
villkoren”, om de olika
räddningsinsaterna i 
Ungern under andra
världskriget.
SENAST SEDDA FILM
Spotlight.
ALLVARLIGASTE 
BROTT DU BEGÅTT
”En gång snattade jag en
pelargonia men det var
inte medvetet. Jag satte
den på pakethållaren på
cykeln, glömde bort det
och gick iväg med den.
Det var verkligen inte
meningen!”

I
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EU-medborgare som utan stöd av EU-rätten lever
här ska ses som papperslösa och omfattas av den
regleringen.

I sitt betänkande föreslår barnrättighetsutred-
ningen inte att barnkonventionen ska förankras i
grundlagen, det ingick nämligen inte i gruppens
uppdragsbeskrivning. 

– Det är lite tråkigt att utredningen inte fick
titta på en sådan möjlighet.

I sitt betänkande föreslår barnrättsutred-
ningen inte att barnkonventionen ska förankras i
grundlagen, det ingick nämligen inte i gruppens
uppdragsbeskrivning. 

– Vad gäller Europakonventionen så har vi be-
stämmelser i grundlagen som innebär att
lagstiftning som strider mot Europakonventio-
nen inte får tillämpas, säger Louise Dane.

– I barnrättighetsutredningen nuddar de vid
hur en konflikt mellan barnkonventionen och
annan lagstiftning skulle kunna hanteras.  Men
det hade varit bra om de även fått titta på om kon-
ventionen skulle kunna förankras i grundlagen. 

Utesluter du att barnkonventionen på sikt kan
få samma status som Europakonventionen?  

– Jag tror inte att det kommer att bli så, eftersom
barnkonventionen till skillnad från Europakon-
ventionen inte har någon domstol kopplad till
sig. Sverige har inte heller skrivit under det tredje
tilläggsprotokollet till barnkonventionen som
innebär en möjlighet att klaga på staters beslut
till FN:s barnrättskommitte. Precis som vuxna

’’Avsaknaden av 
en internationell 
klagoinstans innebär
också att det blir lite
knixigt med vem 
som slutligen ska 
bestämma vad barns
rättigheter innebär.

↳
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måste barn ha möjligheter att faktiskt kunna
driva igenom sin rätt. 

– Avsaknaden av en internationell kla-
goinstans innebär också att det blir lite knixigt
med vem som slutligen ska bestämma vad
barns rättigheter innebär, ska svenska domsto-
lar ta hela det ansvaret? Vilka tolkningsverktyg
kommer domstolen i så fall ha tillgång till?
Hur ska domstolarna till exempel se på de all-
männa kommentarer som meddelas av FN:s
barnrättskommitté? Förarbetena kommer att
bli väldigt viktiga.

Vad är enligt dig den största fördelen med att
barnkonventionen blir lag?
– Den stora vinsten tror jag är utbildningsbiten.
Att beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer
får bättre koll på barnens rätt, säger Louise
Dane

– Symboliken är också viktig. Att man ställer
större krav på att människor som jobbar med
juridik måste kunna mer om barns rättigheter.
Barnkonventionen kommer inte att kunna
duckas på samma sätt. Den kommer att nämnas
oftare.  Den kommer att behöva hanteras oftare
och det kommer att behövas mer kunskap.

– Förhoppningsvis kommer mer fokus att
läggas på barn som egna individer med egna
rättigheter. Det går inte längre att ha en syn på
barn att de bara ska skyddas.

En del riktar kritik mot att vissa delar av Bar-
nkonventionen blir svåra att hantera i en rätts-
lig kontext.

– Men det funkar i andra länder. Det kommer
inte bli någon omöjlighet att hantera det.  Jag
tror att det kan bli svårast att avgöra vad man
ska använda för stöd för att tolka hur långt de
här rättigheterna sträcker sig. Man måste vara
väldigt noga med hur förarbetena utformas.   

– Sedan kan jag vara orolig för att finns en
bild av att det här kommer att ha en mycket
större betydelse än vad det faktiskt kommer att
få. Inom till exempel migrationsrätten finns

redan barnets bästa med som en bestämmelse.
Arbetet med att stärka barns rättigheter är inte
klart i och med en inkorporering, det bör nog
mer ses som en början.  

Louise Dane är också kritisk till regeringens
ambition att tillfälligt anpassa svenska asyl-
regler till miniminivån enligt EU-rätten och
internationella konventioner.

– Det anser jag inte att man gör. Förslaget
riskerar att gå längre än en miniminivå. När
barnkonventionen blir lag innebär det även ris-
ker för en direkt krock mellan olika lagstift-
ningar, säger Louise Dane.  Förslagen drabbar
särskilt barn och har bland annat kallats för
barnfientliga av Barnombudsmannen.  

– När de tillfälliga id-kontrollerna infördes i
januari stod i utkasten rent ut att de skulle slå
mot ensamkommande, särskilt de från Afgha-
nistan. Bara en procent av dem har med sig id-
handlingar. Det var väldigt tydligt att det var
den här gruppen man ville stoppa.

– Samma sak gäller undantagsbestämmel-
sen om att kunna bevilja uppehållstillstånd av
humanitära skäl. 

– 2014 ändrades den här bestämmelsen ef-
tersom man tyckte att barnens perspektiv be-
hövde förtydligas. Nu säger man i stället att
uppehållstillstånd endast ska meddelas ifall
det annars skulle finnas en särskild bestäm-
melse. Uppehållstillstånd ska bara meddelas
ifall vi annars skulle bryta mot våra internatio-
nella förpliktelser.  Förslaget riskerar att gå
längre än en miniminivå. När barnkonventio-
nen blir lag innebär det även risker för en direkt
krock mellan olika lagstiftningar, säger Louise
Dane.  Förslagen drabbar särskilt barn och har
bland annat kallats för barnfientliga av Barn-
ombudsmannen.  

Var det självklart att ta steget att debattera
de här frågorna i media?
– Jag ser det inte riktigt som att jag har debat-
terat, säger Louise Dane.

I barnrättighetsutredningen nuddar de
vid hur en konflikt mellan barnkonven-
tionen och annan lagstiftning skulle
kunna hanteras.  Men det hade varit bra
om de även fått titta på om konventionen
skulle kunna förankras i grundlagen. 

’’

↳
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– Nu är migrationsfrågan någonting som alla
har pratat om. Men det har förekommit extremt
mycket faktafel. 
– Då har vi som forskare ett ansvar att sprida

kunskap. På samma sätt ser jag det som min upp-
gift att påpeka när förslag ligger farligt nära po-
pulism istället för att handla om vad som faktiskt
är genomförbart.
– Och det är inte bara jag.  De flesta av mina kol-

legor har varit ute i media för att på olika sätt för-
söka förtydliga och förklara.  

Louise Dane tror att allmänheten har låg känne-
dom om vad de nya förslagen egentligen innebär.
– Det finns opinionsmätningar som visar att

många stödjer regeringens politik men jag är
nyfiken på om man vet vad förslagen faktiskt in-
nebär. 
– Jag har svårt att se att många människor på

allvar tycker att det är rimligt att människor ska
hållas åtskilda från sina familjer. Det måste i alla
fall finnas utrymme för en proportionalitetsbe-
dömning.
Hon beskriver situationen som en ”klassisk

konflikt mellan juridik och politik”.
– Juristerna blir sura för att politikerna hetsar

fram lagstiftning och kanske inte tänker igenom
den tillräckligt - och politikerna blir sura för att ju-
risterna bromsar. 
– De senaste månaderna har den sprickan varit

tydlig. I ett pressat läge måste politikerna visa
handlingskraft. De verkar resonera att det är vik-
tigare att göra någonting, än att göra någonting
ordentligt. 
Regeringens första förslag om hårdare asyl-

regler kritiserades av en lång rad myndigheter. 
– Det inkom över 60 remissvar. Samtliga var

kritiska. Styrkan i den varierade och den kunde
vara inriktad på olika saker, men alla instanser
var kritiska. 
– Efter kritiken presenterade regeringen vad

som beskrevs som ett omarbetat förslag men
ändringarna är små och innebär i praktiken ingen
större skillnad. Familjer kommer fortfarande att
hindras återförening och den ventil som lagstif-
taren föreslår för att barn i vissa fall ska kunna be-
viljas permanenta uppehållstillstånd - ett krav
för att lagstiftningen ska kunna anses något så

när i linje med barnkonventionen - är så restriktivt
utformad att det är svårt att se den någonsin
kunna tillämpas. Enligt förslaget krävs nämligen
att det finns synnerligen ömmande omständig-
heter som är relaterade till ett varaktigt nedsatt
hälsotillstånd och att det därför krävs att barnet
beviljas ett permanent uppehållstillstånd. 
– Det är en extremt restriktivt utformad be-

stämmelse. Jag har nog inte ens sett orden ”abso-
lut krävs” i en lagtext förr, säger Louise Dane.

Varför specialiserade du dig på migra-
tionsrätt?
– Jag har varit intresserad frågorna så länge jag
kan minnas. I gymnasiet höll jag till exempel ett
tal om hur de EU-finansierade murarna mellan
Marocko och de spanska enklaverna stängde ut
människor som ville söka asyl.
– När jag var 10 gick jag med i en internationell

organisation, CISV som arbetar med utbildning
kring mänskliga rättigheter. 
Tillsammans med tre andra elvaåringar och en

ledare åkte hon på ett internationellt sommar-
läger som CISV arrangerade.
– Vi var barn från 12 olika länder som skulle

leva en månad tillsammans. Märkligt nog var lä-
gergården på en gammal militärförläggning i
Thailand.     

Hade du varit borta mycket hemifrån som 11-
åring? 
– Nej, nej. Och det var jobbigt första veckan. Men
det var också fantastiskt att lära känna barn från
andra länder och se de saker som förenar oss.  
– Jag har alltid varit dålig på att hantera när

folk inte håller vad de säger. En rättvisekänsla
som på ett plan nästan är lite haveristisk. Frå-
gorna har legat där hela tiden. När jag började på
juristlinjen var det en självklarhet att sedan rikta
in mig på migrationsrätten.  

Vad handlar din avhandling om?
– Jag forskar om principen om barnens bästa i
den svenska migrationsprocessen. Jag tittar
bland annat på hur man gör avvägningen mellan
barnets bästa och andra intressen Men det finns
många andra luckor på området. Det finns ingen
brist på saker att forska om. 

Jag ser det som min uppgift att påpeka
när förslag ligger farligt nära populism
istället för att handla om vad som faktiskt
är genomförbart.’’
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CISV - tidigare Children's International
Summer Villages - är en internationell or-
ganisation. Syftet är att genom freds-
fostran, baserad på de mänskliga rättighe-
terna och FN:s Barnkonvention, bidra till
världens fredsansträngningar.
Organisationen sammanför barn, ungdo-
mar och vuxna som tillhör olika kulturer, re-
ligioner och politiska system för att de ska
uppleva gemenskap, lära sig samarbete
och internationell förståelse. 

KÄLLA WIKIPEDIA

L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 6  |  89

’’

CISV - tidigare Children's International
Summer Villages - är en internationell
organisation. Syftet är att genom 
fredsfostran, baserad på de mänskliga
rättigheterna och FN:s Barnkonvention,
bidra till världens fredsansträngningar.

Organisationen sammanför barn,
ungdomar och vuxna som tillhör olika
kulturer, religi-oner och politiska sys-
tem för att de ska uppleva gemenskap,
lära sig samarbete och internationell
förståelse. KÄLLA WIKIPEDIA

CISV  BIDRAR  TILL
VÄRLDENS  FRED

I ett pressat läge måste politikerna visa
handlingskraft. De verkar resonera att
det är viktigare att göra någonting, än att
göra någonting ordentligt.
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REGERINGENS FÖRSLAG OM
TILLFÄLLIGA ASYLREGLER:
Huvudregeln med permanenta uppehållstill-
stånd till skyddsbehövande ska frångås och
ersättas av tidsbegränsade  uppehållstill-
stånd. 
l�rätten till anhöriginvandring begränsas.
l�Försörjningskraven skärps.
l�Permanent tillstånd kan endast beviljas om

en person har försörjning.
l�Personer under 25 år beviljas bara perma-

nent uppehållstillstånd vid försörjning om
de har fullgjort en gymnasieutbildning eller
motsvarande.

l�Barn kan i andra fall beviljas uppehållstill-
stånd om det vid en samlad beömning av
barnets situation finns sådana synnerligen
ömmande omständigheter relaterat till ett
varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet
att det absolut krävs att han eller hon bevil-
jas ett permanent uppehållstillstånd.

lagen föreslås gälla i tre år.
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Fyra av sakartiklarna -
2,3,6 och 12 -  är vägle-
dande för hur helheten
ska tolkas. De kallas för
de fyra huvudprinci-
perna. 

Artikel 2 slår fast att alla
barn har samma rättig-
heter och lika värde.

Artikel 3 anger att det är
barnets bästa som ska
komma i främsta rum-
met vid alla åtgärder
som rör barnet. Just be-
greppet ”barnets bästa”
är konventionens grund-
pelare.

Artikel 6 säger att varje
barn har rätt att över-
leva, leva och utvecklas. 

Artikel 12 handlar om
barnets rätt att uttrycka
sina åsikter. KÄLLA: WIKIPEDIA

BARNENS  BÄSTA
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar.  41 av dem är ”sakartiklar”
som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. De övriga handlar om
hur staterna skall arbeta med konventionen. 

FOTO: MANU BRABO/TT
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deklarationen om barns rättigheter
skrivs av rädda Barnens grundare 
eglantyne Jebb. 

deklarationen antas av nationernas
Förbund.

Fn:s barnfond Unicef bildas.

Barnrättsorganisationer inleder 
lobbyarbete för att det ska tas fram
ett lagligt bindande dokument. Första
utkastet till Barnkonventionen skrivs
och en arbetsgrupp tillsätts.

Fn:s konvention om barnets rättig-
heter antas enhälligt av generalför-
samlingen. konventionen  och öppnas
för signering och ratificering. 

en kommitté för barnets rättigheter
inrättas. alla länder som har ratifi-
cerat konventionen måste avlägga
rapport till kommittén.

Två tillägg till barnkonventionen 
antas.  det ena behandlar trafficking
av barn, barnprostitution och barn-
pornografi, det andra barn i krig.

ett tredje tilläggsprotokoll antas av
Fn:s generalförsamling. detta gör det
möjligt för barn att lämna in klagomål
till Fn:s barnrättskommitté när deras
rättigheter kränks.

svenska barnrättighetsutredningen
lägger fram sitt betänkande.

källa: UniceF

BarnkOnvenTiOnen:

VÄGEN  TILL
SVENSK  LAG
1923

1924
1946
1978

1989

1991

2000

2011

2016
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Det har kallats historiens dyraste
skilsmässa. 

Nu har oligarken Dmitrij Rybololev
och hans ex-fru Elena till slut kommit
överens. 

Men detaljerna är fortfarande
hemliga.

SPEKTAKULÄRA 
SKILSMÄSSOR
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Dmitrij Rybololev skaf-
fade sin förmögenhet i sam-
band med privatiseringarna
efter Sovjetunionens sönder-
fall. Grunden lades med ke-
mikalieföretaget Uralkali.
Han har i perioder varit en
kontroversiell person i Ryss-
land. Under 1990-talet till-
bringade han flera månader i
häkte, misstänkt för att ha
beordrat ett lönnmord. Han
har senare friats från den an-
klagelsen.
I dag äger Rybololev det

franska ligalaget AS Monaco 
och har en omfattande konst-
samling som bland annat 
innehåller verk av Picasso,
Matisse och Paul Gauguin.
2008 inleddes skilsmässo-

förhandlingarna. Då hade 
Rybololevs varit gifta i 23 år. 
Inför skilsmässan vittnade

hon om makens vilda festande
på lyxjakter.

I maj 2014 gav en schwei-
zisk domstol Elena Rybolo-
lev rätt till motsvarande 32
miljarder kronor av ex-ma-
kens förmögenhet.
I juni 2016 sänkte en dom-

stol i Geneve beloppet till
motsvarande fem miljarder
kronor. Dessutom fick hon
rätten till två av Dmitrij Ry-
bololevs fastighetsbestånd.
En avgörande punkt I tvis-

ten har rört exakt hur förmö-
gen Dmitrij Rybololev är,
rapporterar the Guardian.

2005 överförde han en stor
mängd aktier till en fond
som han tre år senare sålde
med stor vinst.
Elena Rybololevs advoka-

ter menade att hans förmö-
genhet skulle beräknas efter
den affären, i stället för sina
tillgångar 2005. De hävdade
att han försökte gömma un-
dan viktiga tillgångar, som
grekiska öar, ett penthouse 

i New York värderat till 88
miljoner dollar och en egen-
dom i Palm Beach som han
köpt av Donald Trump.
De överklagade även det

senaste utslaget, vilket fick
nya – informella – förhand-
lingar att inledas. Kort tid se-
nare meddelades att de gjort
upp i godo. Detaljer kring ni-
våerna i den uppgörelsen är
inte kända. 

Historiens dyraste skilsmässa

Jocelyn & Alec
Wildenstein

Den franske konsthandla-
ren och miljardären Alec
Wildenstein betalade 2,5
miljarder dollar i samband
med skilsmässan från hust-
run Jocelyn. Beverly Hills-
baserade Jocelyn Wilden-
stein beskriver sig själv som
”socialite”. 
Hon är internationellt upp-

märksammad på grund av
den omfattande plastikki-
rurgi som hon genomgått.
Summan för ingreppen be-
räknas till två miljoner dol-
lar. 
Jocelyn Wildenstein har i

intervjuer hävdat att hon
valde att göra ingreppen för
att maken skulle bli mer in-
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tresserad av henne. I stället
fick de enligt The Guardian
motsatt effekt.
I andra intervjuer har Joce-

lyn Wildenstein konstaterat
att hon själv är väldigt nöjd
med resultatet. I internatio-
nell media kallas hon regel-
bundet ”Catwoman”.
Vid skilsmässoförhand-

lingarna krävde Jocelyn Wil-
denstein en miljon dollar i
månaden för att  finansiera
sitt hushåll. 
Efter att i åratal ha förlitat

sig på tjänstefolk kunde hon
inte utföra ens enklare göro-
mål som att koka ägg eller
rosta bröd, hävdade hon.

2,5
MILJARDER 

DOLLAR

Jocelyn ”Catwoman”
Wildenstein.
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Dmitrij & Elena
Rybololev
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Dmitrij Rybololov med en 
present som just överlämnats
av Monacos prins Albert. 
Orsak: firande av klubbens
lyckade säsong 2012-2013.
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Rupert och Anna Murdoch
hade varit gifta i 32 år innan
äktenskapet upphörde. 17 da-
gar efter att de nått en över-
enskommelse gifte han sig
på nytt, nu med Wendi Deng.
Det äktenskapet höll i 14 år
och avslutades med en
smutskastningskampanj där

Deng bland annat anklagades
för att ha varit otrogen med
Storbritanniens förre pre-
miärminister Tony Blair. 

I juni 2014 uppges par-
terna dock ha kommit över-
ens. Uppgörelsen har inte 
offentliggjorts.
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Rupert &
Anna Murdoch

Rupert och Anna Murdoch i
bostaden i Beverly Hills,
september 1997.
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Rupert Murdoch med nya frun Jerry
Hall, modell skådespelare och ex till
rockstjärnan Mick Jagger. Murdoch och
Hall gifte sig i London 5 mars 2016.

Rupert Murdoch och Wendi Deng
på Time Magazines gala "100
Most INfluential People in the
World", maj 2008.
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2009 skilde sig For-
mel 1-ägaren Bernie
Ecclestone och hustrun
Slavica Ecclestone.
Uppgörelsen landade
på 1, 2 miljarder dollar.

När casinoentreprenören Steve Wyn och Elaine
Wyn skiljde sig 2010 fick hon 741 miljoner dollar
i aktier. Sedan dess har kursen stigit kraftigt.

741
MILJONER  

DOLLAR

874
MILJONER  

DOLLAR

1,2
MILJARDER 

DOLLAR

Steve &  Elaine
Wynn

Bernie & Slavica
Ecclestone

Den saudiske vapenhandlaren Adnan Khashog-
gis ex-fru fick 874 miljoner dollar ur makens för-
mögenhet 1982. Då var han värderad till fyra mil-
jarder dollar.

Adnan & Soraya
Khashoggi
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tgångspunkten i 1920 års giftermåls-
balk var att makar skulle vara två självstän-
diga individer med egna tillgångar och full
frihet att sluta avtal såväl sinsemellan som
med utomstående tredje man.

I litteraturen (se exempelvis Anders Agell,
Familjerättsliga avtals rättsgiltighet, TfR 1987

s.68 ff.) brukar avtal mellan makar indelas i för-
mögenhetsrättsliga avtal och familjerättsliga
avtal. Den förra gruppen avser avtal avseende köp,
byte, gåva osv. medan den senare gruppen avser
avtal om äktenskap och om äktenskapets ekono-
miska verkningar.

I fråga om familjerättsliga avtal finns olika typer
av tvingande regler som gör att avtalsfriheten in-
skränks, låt vara att de flesta familjerättsliga
lagregler inte har maximal tvingande verkan (be-
träffande olika typer av tvingande regler se exem-
pelvis den klassiska uppsatsen av Kurt Grönfors,
Några synpunkter på tvingande regler inom civil-
rätten i Festskrift till Håkan Nial, 1966).

De flesta tvingande regler har tvingande verkan

Familjerättsliga 
avtal och ogiltighet 
av äktenskapsförord
Kent Källström skriver om familjerättsliga avtal och ogiltighet
vid äktenskapsförord. Kommentaren utgår från ett aktuellt
rättsfall där hovrätten funnit att ett äktenskapsförord var 
giltigt trots att den ena maken var dement.

KOMMENTAR
KENT KÄLLSTRÖM |  Professor em. i civilrätt vid Stockholms universitet

↳

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se

U
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EN ÖVERENSKOMMELSE OM VÅRDNAD AV
BARN SAKNAR HELT BINDANDE VERKAN
OCH KAN NÄR SOM HELST OMPRÖVAS MED
HÄNSYN TILL BARNETS BÄSTA’’
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fram till det att rättigheten aktualiseras – den som
avstår ifrån en rätt enligt en tvingande regel måste
kunna bedöma avståendets fulla innebörd. Vissa rät-
tigheter enligt tvingande regler kan den berättigade
avstå ifrån endast i ett domstolsförfarande. Vissa
regler innebär dock att avtalsfrihet helt saknas.

En överenskommelse om vårdnad av barn sak-
nar helt bindande verkan och kan när som helst
omprövas med hänsyn till barnets bästa, låt vara
att det finns ett system av regler inom socialrätten
som syftar till att skapa enighet mellan föräld-
rarna. Myndigheternas ansvar för barnets bästa
kan dock aldrig övergå till föräldrarna.

Att en regel är tvingande och av familjerätts-
lig karaktär har betydelse i flera olika samman-
hang. Avtalsfrihet kan finnas av olika grad trots
förekomsten av en tvingande regel. Avtal som sluts
innan en rättighet aktualiserats är som framhållits
ogiltigt på rent avtalsrättsliga grunder – man kan
inte binda sig i fråga om något som inte är möjligt
att inse konsekvenserna av. 
Samma princip aktualiseras också exempelvis i

fråga om arvsavståenden. Man kan dock tänka sig
familjerättsliga avtal inom många områden i ett
äktenskap. Även om det är mindre vanligt i vårt
land förekommer äktenskapsavtal med överens-
kommelse om bostadsort och andra praktiska frågor
i ett äktenskap. Sådana avtal är i princip gällande. 

Som Anders Agell påpekar i den nämnda upp-
satsen finns dock uppfattningen att de familjerätts-
liga avtalen egentligen är överflödiga, eftersom
lagen reglerar förhållandet mellan makar och inne-
håller distributiva regler för makars rättigheter och
skyldigheter på samma sätt som arvsordningen in-
nehåller uttömmande regler om successionen. 
Utvecklingen går dock i riktning mot att i största

möjliga utsträckning acceptera frivilliga överens-
kommelser mellan enskilda individer. Frivilliga
överenskommelser skapar bättre förutsättningar
för socialt hållbara relationer och bättre ordning i
stort. Ett bra exempel på denna utveckling är tvis-
ter om vårdnad av barn. 
Från att vårdnadsfrågor enbart har reglerats

genom rena domstolsbeslut har utvecklingen gått
mot att avtal sluts i alla praktiska frågor om bar-
nets utveckling. Den rättsliga karaktären av sådana
vårdnadsavtal kan många gånger vara diskutabel,
men utvecklingen mot ett samhälle där avtalets so-
ciala betydelse blir allt viktigare är tydlig.

Före 1920 års giftermålsbalk var äktenska-
pet från rättslig synpunkt ett rent statusförhål-
lande. Makarnas egendom blev i princip samägd
genom äktenskapet och mannen förfogade över
egendomen som ställföreträdare. Dåliga affärer,
kortspel och alkoholmissbruk drabbade inte enbart
samhällets olycksbarn, utan höll många välbe-
ställda föräldrar vakna om nätterna när döttrarna
skulle ingå äktenskap. 
Genom reformen 1920 blev makarna även efter

äktenskapets ingående två självständiga individer
med egna tillgångar och individuellt skuldansvar.
Den ekonomiska gemenskapen kom till uttryck
genom begreppet giftorätt. Med giftorätt avses en
ömsesidig skyldighet för makar att dela sitt gifto-
rättsgods med andra maken i samband med bodel-
ning. 
Med giftorättsgods avses all egendom som in-

nehas med äganderätt och som inte är undantagen
genom förbehåll vid succession eller vid gåva. Ma-
karna kan dock genom äktenskapsförord avtala om
att undanta egendom ifrån bodelning. Genom ett
äktenskapsförord kan makarna avtala om hur en
bodelning ska gå till och hur egendom skulle för-
delas vid äktenskapets upplösning. 
På detta sätt kan makar välja hur mycket och vil-

ken egendom som skall fördelas mellan makarna
och vilken egendom som skall behållas av den ena
maken, s.k. enskild egendom.

I flera andra EU-länder, exempelvis Frank-
rike, tillämpas ett system med flera olika ekono-
miska ”formulär” som makarna kan välja mellan
då äktenskap ingås. 
Det kan vara fråga om ett antal olika varianter

av rätt till den andra makens egendom vid äkten-
skapets upplösning. En sådan lösning anser en del
vore att föredra i Sverige med tanke på de svårig-
heter som systemet med äktenskapsförord leder
till samt bristen på förutsebarhet i de så kallade
skevdelningsreglerna.

Den svenska lösningen innebär att makarna
har frihet att fritt avtala om de ekonomiska frå-
gorna vid äktenskapets upplösning. Reformen år
1920 var på papperet radikal även om avtalsfrihe-
ten inte var så omfattande som det kan tyckas.
Lagstiftaren insåg den uppenbara riskan med ske-
navtal för att undandra egendom från en makes
borgenärer eller arvingar. Genom successiva bo-
delningar där en makes egendom förblir enskild

’’
I FLERA ANDRA EU-LÄNDER, EXEMPELVIS
FRANKRIKE, TILLÄMPAS ETT SYSTEM MED
FLERA OLIKA EKONOMISKA ’FORMULÄR’ SOM
MAKARNA KAN VÄLJA MELLAN DÅ ÄKTENSKAP
INGÅS.
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kan egendom överföras till maken vars egendom
gjorts enskild. För att skapa transparens föreskrevs
ursprungligen ett vittneskrav för äktenskaps-
förord, ett krav som numera avskaffats. Som motiv
till att avskaffa vittneskravet anfördes också att ris-
ken för att äktenskapsförord i efterhand bedömdes
som ogiltiga minskade, något som uppenbarligen
ansågs positivt.

Ett äktenskapsförord ses rättsligt som ett
avtal mellan vilka enskilda som helst – avtalet rör ju
också ekonomiska frågor där makarna typiskt sett
har motstående intressen. Vanliga regler om avtals
ogiltighet anses tillämpliga. Ett exempel från se-
nare år på en ogiltighetstalan är rättsfallet T 5440-
14 från Hovrätten för Västra Sverige. Rättsfallet
rörde ett äktenskapsförord som upprättats av två
makar och där hustrun var dement med diagnosen
Alzheimer. I äktenskapsförordet förklarades all
egendom vara enskild. Värdet av mannens egendom
tycks ha uppgått till cirka 15 miljoner kronor. Innan
äktenskapsförordet ingicks tecknade mannen en ka-
pitalsförsökring på 3,5 miljoner kronor, som över-
fördes till hustrun. Ett par år efter att hustrun tagits
in på ett hem för dementa ansökte mannen om äk-
tenskapsskillnad. Syftet var sannolikt att hustrun
som ensamstående skulle få bättre vård.
Hustrun yrkade i målet, sannolikt med stöd av

sina döttrar, att äktenskapsförordet skulle ogiltig-

förklaras på grund av att det var oskäligt och att
hon hade befunnit sig i en beroendeställning på
grund av sjukdomen. 
Genom äktenskapsförordet hade hustrun gått

miste om hälften av mannens tillgångar. I målet
konstaterades att hustrun led av demens, som ytt-
rade sig i försämrat minne. Däremot var det oklart
om hustruns omdöme var så försämrat att det på-
verkat möjligheterna att bedöma rättshandlingen.
Enligt en specialistläkare kunde omdömet vara in-
takt och oberoende av minnesfunktionen.

Hovrätten fann att äktenskapsförordet var gil-
tigt. Enbart förhållandet att äktenskapsförordet
medförde att hustrun gick miste om tillgångar
medförde inte att det skulle anses oskäligt. Det var
inte heller visat att mannen utnyttjat hustruns be-
roendeställning vid upprättandet. Det fanns inget
direkt orsakssamband mellan hustruns demens
och äktenskapsförordet.
En viktig punkt var att äktenskapsförordet upp-

rättats av en advokat, som ju har att följa de yrke-
setiska reglerna. En advokat får inte medverka till
rättshandlingar som strider mot lag. Tidigare hade
vittneskravet en liknande funktion i fråga om att
klargöra hur undertecknandet gått till.
Högsta domstolen beslutade i november 2015,

se T 4911-15, att inte meddela prövningstillstånd i
målet. Därmed står hovrättens avgörande fast. l

ENBART FÖRHÅLLANDET ATT ÄKTENSKAPS-
FÖRORDET MEDFÖRDE ATT HUSTRUN GICK
MISTE OM TILLGÅNGAR MEDFÖRDE INTE ATT
DET SKULLE ANSES OSKÄLIGT.’’
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ÄVEN OM ANTALET VÅRDNADS-
ÖVERFLYTTNINGAR HAR ÖKAT 
BETYDLIGT EFTER DE SUCCESSIVA
LAGÄNDRINGARNA HAR DET 
ALDRIG UTGJORT NÅGRA STORA
SIFFROR I FÖRHÅLLANDE TILL 
ANTALET PLACERADE BARN.

’’
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r skakvåldsjuridiken vår tids stora
rättsskandal?” Den frågan ställde en av
landets kvällstidningar förra året. Det
mål om barns rätt som vi diskuterar
i denna expertkommentar har
många bottnar, innehåller ett
antal svåra frågor och har rönt
mycket medial uppmärksam-
het under flera års tid. I mars i

Återförening 
eller överflyttning 
av vårdnad
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år var det Svea hovrätts tur att lämna dom i målet
som handlar om överflyttning av vårdnad om ett
barn till familjehemsföräldrarna enligt föräldra-
balkens regler i 6 kap 8 § (mål nr T 10827-13).

Målet handlar i korthet om en sjuårig flicka
som varit placerad i familjehem sedan hon var sex-
ton dagar gammal. Grunden för omhändertagan-
det enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (1990:52) var att flickan uppvisade
skador som bedömdes som skakvåldsskador. Fa-
dern dömdes till fängelse i fyra år för misshandel i
hovrätten, B 1093-08. När flickan var sex år gam-
mal frikändes fadern efter att ha fått resning i
målet, B 269-14. Under placeringstiden har flickan
haft begränsat umgänge med sin mamma som
ensam vårdnadshavare.

När flickan var sex år gjordes en framställan
från socialnämnden om att förordna familjehems-
föräldrarna som särskilt förordnande vårdnadsha-
vare. Tingsrätten som avlämnade dom i målet
innan faderns frikännande biföll yrkandet om vård-
nadsöverflyttning. Avgörandet överklagades och i
mars i år var det hovrättens tur att ta ställning i
frågan och då mot bakgrunden av faderns frikän-
nande. Faderns lämplighet diskuterades inte expli-
cit av hovrätten då modern hade ensam vårdnad.
Modern däremot bedömdes visserligen som lämp-
lig som vårdnadshavare, men eftersom flickan
vistats i familjehemmet hela sitt liv och uppvisade
en stark anknytning till familjehemmet så delade
hovrätten tingsrättens beslut om att flytta över
vårdnaden. Målet innehåller straffrättsliga, civil-
rättsliga och socialrättsliga frågor samt även frå-
gor kring de grundläggande fri- och rättigheterna.
Den straffrättsliga problematiken är kanske den
aspekten som varit mest belyst i media. Det väcker
naturligtvis reaktioner att man som förälder kan
bli oskyldigt anklagad och dömd för våld mot sitt
spädbarn, och att följden kan bli att som förälder
förlora vårdnaden som ytterligare ett slag. I denna
artikel begränsar vi oss att belysa några av de ci-
vilrättsliga och socialrättsliga frågorna som målet
väcker: om barnets bästa, om barnets rätt till en fa-
milj, om barnets rätt till skydd och om barnets rätt
till umgänge med sina biologiska föräldrar vid en
familjehemsplacering.

Föräldrabalken och sociallagstiftningen
Bestämmelsen om överflyttning av vårdnad till

särskilt förordnade vårdnadshavare återfinns i 6
kap. 8 § föräldrabalken. 
Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i

ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och det är
uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande
förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas
över till den eller dem som har tagit emot barnet
eller någon av dem, ska rätten på talan av social-
nämnden utse denne eller dessa att såsom särskilt
förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om
barnet. 
Den familjerättsliga bestämmelsen komplette-

ras av socialtjänstlagens (2001:463) stadgande om
att frågan ska prövas när barnet varit placerat i tre
år i familjehem (6 kap 8 §) och därefter två gånger
om året. Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska bar-
nets bästa vara avgörande för alla beslut om vård-
nad, boende och umgänge. I bestämmelsens andra
stycke anges att det vid bedömningen av vad som

’’
DEN AVGÖRANDE FRÅGAN FÖR 
BEDÖMNINGEN ÄR VAD SOM KAN ANSES
UPPENBART BÄST FÖR FLICKAN.
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är bäst för barnet ska fästas särskild vikt vid bland
annat risken för att barnet far illa samt barnets behov
av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Enligt tredje stycket ska hänsyn tas till barnets
vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Återföreningsprincipen kommer till uttryck i
både tidigare och nuvarande socialtjänstlagstift-
ning.  Den innebär att barn som behöver vårdas i
ett annat hem än det egna ska återförenas med sina
föräldrar när syftet med vården har uppnåtts, och
vården ska inte heller pågå längre än nödvändigt.
Men även om återförening fortfarande är hu-
vudprincipen både vid frivilliga och tvångsmäs-
siga placeringar har det under åren genomförts
vissa lagstiftningsåtgärder i syfte att öka trygghe-
ten för de barn som ändå blir kvar i familjehem-
met. 

En anledning är den forskning som nu finns om
att ett barn som tidigt i sitt liv placeras i familje-

hem har särskilt stora behov av att få en trygg bas
och en familj för livet.

Lagstiftaren har därför också lyft fram konti-
nuitet och stabilitet som övergripande mål inom
den social, barn- och ungdomsvården. Syftet bakom
bestämmelsen om att möjliggöra en överflyttning
av vårdnaden till familjehemsföräldrar är att bar-
net därigenom kan ges en uppväxt under stabila
och trygga förhållanden och förhindra att barnet
rycks upp ur den miljö där barnet vistats i flera år
och känner större trygghet och känslomässig
förankring än i ursprungshemmet. 

Det krävs inte att de biologiska föräldrarna är
olämpliga som vårdnadshavare och det finns hel-
ler inget krav på att samtycke från dessa ska före-
ligga för att en vårdnadsöverflyttning ska kunna
ske. Om vårdnaden av ett barn har överflyttats till
särskild förordnade vårdnadshavare har dessa ett
ansvar för att barnets behov av umgänge med sina
föräldrar så långt möjligt tillgodoses enligt 6 kap.
15 § föräldrabalken.

Även om antalet vårdnadsöverflyttningar har
ökat betydligt efter de successiva lagändringarna
har det aldrig utgjort några stora siffror i förhål-
lande till antalet placerade barn. Exempelvis
skedde år 2005 125 överflyttningar av vårdnaden
till familjehemmet (Socialstyrelsen, Vårdnadsö-
verflyttningar för barn placerade i familjehem –
Uppföljning av lagändring enligt proposition
2002/03:53, 2006). Antalet vårdnadsöverflyttning
av tidigare familjeplacerade barn uppgick år 2013
till cirka 260 (Socialstyrelsens barn och unga re-
gister).

När det förekommer eller har förekommit våld
i familjen kan socialnämnden ta initiativ till en
vårdnadsöverflyttning utifrån bestämmelsen i 6
kap. 7 § första stycket föräldrabalken. Där anges att
om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett
barn gör sig skyldig till missbruk eller försum-
melse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet
på ett sätt som medför bestående fara för barnets
hälsa eller utveckling ska rätten besluta om änd-
ring av vårdnaden. Socialstyrelsen gjorde 2013 en
enkätundersökning för att kartlägga just i vilken
utsträckning och i vilka situationer socialnämnden
tillämpar möjligheten att väcka talan om vård-
nadsöverflyttningar i samband med att det bland
annat förekommer våld i familjen (Socialstyrelsen,
Vårdnadsöverflyttning i samband med våld i ↳

’’
MED HÄNSYN TILL ATT UMGÄNGET ÄR TILL FÖR 
BARNET OCH SYFTAR TILL ATT TILLGODOSE 
BARNETS BÄSTA BORDE DET FINNAS ETT TYDLIGARE
SAMBAND MELLAN DE OLIKA UMGÄNGENA.
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familjen, 2013). Undersökningen riktades till samt-
liga kommuner och stadsdelar i landet. Resultaten
av undersökningen visar att socialnämnderna
väcker talan om en överflyttning av vårdnaden i
mycket liten utsträckning när det förekommit all-
varligt våld i familjen. En annan slutsats var att
kommunerna generellt sett saknar egna riktlinjer
och rutiner kring hur en överflyttning av vårdna-
den i samband med våld bör hanteras. Istället han-
teras ärendet på samma sätt som hovrätten har
gjort i sin dom, det vill säga genom en familje-
hemsplacering med stöd av sociallagstiftningen,
eventuellt följt senare av en ansökan om vård-
nadsöverflyttning enlig 6 kap. 8 § FB.

Hovrättens dom
I det aktuella hovrättsfallet är huvudfrågan om en
vårdnadsöverflyttning bör ske vad avser den sjuå-
riga flicka som vistats i ett familjehem under hela
sitt liv på grund av en tidigare dom om våld mot
hennes far (där han numera är friad från brottet).
Hovrätten har att göra en svår avvägning där det
handlar om att balansera ett barns behov av stabi-
litet och kontinuitet i tillvaron gentemot rätten till
privat- och familjeliv. Den avgörande frågan för be-
dömningen är vad som kan anses uppenbart bäst
för flickan utifrån den utredning som föreligger
beträffande de förhållanden som råder för henne i
dag. Det ska alltså inte ingå någon "rättvisepröv-
ning" av föräldrarnas svårigheter och förhållan-
dena som lett fram till den uppkomna situationen
att barnet inte vuxit upp med sina biologiska för-
äldrar. Istället ska prövas de rekvisit som lagen
uppställer i denna fråga och som redogjorts för
ovan. Hovrättens bedömning i vårdnadsfrågan är
att det, trots den kontakt som upprätthållits och ut-
vecklats mellan barn och biologisk mor är uppen-
bart bäst för barnet att hon får bo kvar hos
familjehemsföräldrarna och att vårdnaden flyttas
över till dem. Detta för att säkerställa barnets rätt
till en god uppväxt under stabila och trygga för-
hållanden och för att ge henne en trygghet i att hon
får bo i det hem som hon rotat sig i och uppfattar
som sitt eget. Hovrätten ändrar alltså inte tings-
rättens dom i denna del.

Bedömningen grundas främst i omständighe-
terna i fallet men också på vad barnet självt har
gett uttryck för. Det är barnets behov och intressen
som är avgörande vid denna fråga om vårdnad, vil-
ket i det här fallet bedöms innebära att det rådande
förhållandet ska bestå framför möjligheten att

återförenas med föräldrarna. Under den korta tid
som flickan bodde tillsammans med sin biologiska
familj, det vill säga före föräldrahemsplaceringen,
anses hon inte ha hunnit uppfatta någon familje-
struktur eller familjeliv. Efter alla år i familjehem-
met har barnet fått starka känslomässiga band till
familjehemsföräldrarna och uppfattar dem som sina
föräldrar. I fråga om umgänget uttrycks att viss,
men mycket begränsad, upptrappning av umgänget
med den biologiska modern successivt ska ske.

En omöjlig situation
Det finns inget att anmärka på domens korrekthet
och lämplighet i förhållande till de rättskällor som
anger hur ifrågavarande situation ska lösas rätts-
ligt. Barnet har de facto fått sådan anknytning till
familjehemsföräldrarna att det kan anses uppen-
bart till barnets bästa att hon bör vara kvar i sitt
nuvarande hem. Samtidigt finns det anledning att
reflektera kring de förhållanden som föranlett si-
tuationen. För att en återförening med ursprungs-
familjen ska vara ett realistiskt alternativ är det
väsentligt att en familjehemsplacering kombine-
ras med goda och varaktiga umgängesformer som
är individuellt anpassade för varje individuellt fall.
Utan sådana förhållanden riskerar en återförening
inte att bli ett realistiskt alternativ. 

Om man jämför umgänge vid familjehemsplacer-
ingar och "vanliga" umgängen i fråga om barn som
bor hos endast en av föräldrarna skiljer de sig inte
sällan åt. Vid dessa vanliga umgängen kan en till
synes "olämplig" förälder få till stånd ett omfattande
umgänge trots sina uppenbara brister som förälder.
En familjehemsplacering kan, tvärtom, innebära ett
mycket begränsat umgänge mellan barn och föräl-
der beroende på förälderns bedömda brister. 

Med hänsyn till att umgänget är till för barnet
och syftar till att tillgodose barnets bästa borde fin-
nas ett tydligare samband mellan de olika umgäng-
ena. Kanske skulle ett mer aktivt förhållningssätt
hos socialnämnderna för att gynna umgänge även
vid en familjehemsplacering skapa förutsättningar
för att undvika en situation som den som hovrätten
hade att avgöra.

Faktum kvarstår dock att varje reglering som
syftar till att tillgodose barnets bästa, barnets rätt
till umgänge och barnets rätt till familj bör ha en
praktik som överensstämmer med varandra oav-
sett om det är en familjerättslig eller en social-
rättslig situation för barnet som föranleder frågan
om umgänge.   l

OM MAN JÄMFÖR UMGÄNGE VID FAMILJEHEMS-
PLACERINGAR OCH ’VANLIGA’ UMGÄNGEN I FRÅGA 
OM BARN SOM BOR HOS ENDAST EN AV FÖRÄLDRARNA
SKILJER DE SIG INTE SÄLLAN ÅT.’’
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