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Förändringar i föräldrabalken 
Förändringar i bl.a. 6 kap. föräldrabalken rörande bl.a. Vårdnad, boende och 
umgänge träder i kraft den 1 oktober 1998. Vissa följdändringar görs också i 
socialtjänstlagen. 

Svenska Kommunförbundet kommer att sända ut ett cirkulär med utförligare 
information i början av september. I propositionen 1997/98 Vårdnad, boende 
och umgänge och i lagutskottets betänkande 1997/98:LU 12 med samma titel 
återfinns också utförlig information. 

Ändringarna i lagen syftar bl.a. till att betona vikten av samförståndslös-
ningar och underlätta för föräldrar att i så stor utsträckning som möjligt 
komma överens om hur frågor som rör vårdnad om barn m.m. skall lösas. 
Lagstiftningen skall också bana väg för ökad användning av gemensam 
vårdnad. För att betona principen om barnets bästa införs en övergripande 
bestämmelse om att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid av-
görande av frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

Med anledning av lagändringarna utgår 12 miljoner kronor i statsbidrag till 
kommunerna för år 1998. För påföljande år kommer statsbidraget att bli 
7,4 miljoner kronor. 

Föräldrar som är överens skall kunna reglera frågor om vårdnad, boende och 
umgänge i avtal som godkänns av socialnämnden. 

Delegering 

48 § första stycket SoL kompletteras så att socialnämnden får delegera 
uppgiften att besluta om godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge. Delegeringsmöjligheten beträffande utredningar enligt 
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6 kap. 19 § FB utsträcks till att gälla även utredningar om barnets boende. 
Som alltid när det gäller delegering är det den ansvariga kommunala 
nämnden som avgör på vilken nivå delegeringen läggs. Enligt vår 
uppfattning kan det vara praktiskt att delegering sker till samma nivå som 
beträffande godkännande av faderskapsbekräftelse dvs. till handläggare. 

Blanketter 

För att underlätta för kommunerna att hjälpa föräldrarna med att reglera 
dessa frågor i avtal kommer Kommunförbundet att i samråd med social-
styrelsen utarbeta blanketter som kommer att distribueras via Kommentus i 
såväl skriftlig form som i form av diskett. Blanketterna kommer att finnas 
färdiga i början av september månad. 

Konferenser 

Socialstyrelsen, i samverkan med Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Advokatsamfund, kommer att anordna heldagskonferenser angående 
innehållet i lagändringarna på följande orter och tider. 

Malmö  den 7 september 

Sundsvall den 16 september 

Luleå  den 18 september 

Stockholm den 21 september 

Göteborg den 24 september 

Växjö  den 28 september 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Lena Sandström, 
kommunalrättssektionen, tfn 08 – 772 44 34 och Margareta Erman, sektionen 
för vård och omsorg, tfn 08 – 772 43 23. 
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