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Dnr SON 2020-783
Dnr KS

Social- och omsorgsnämnden

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål (Ds 2020:18), synpunkter till
justitiedepartementet
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till synpunkter tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Synpunkter till justitiedepartementet lämnas enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
departementspromemorian ”Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål”, Ds 2020:18.
Social- och omsorgsförvaltningen har inget att erinra mot de förslag om
författningsändringar som framgår av departementspromemorian.
Linköpings kommun föreslås lämna synpunkter enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Rubriken på tjänsteskrivelse, ÅÅÅÅ-MM-DD
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Bakgrund
Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en
internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder.
Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att barnet olovligt förs bort
eller hålls kvar av en av dem. Det är angeläget att det finns regler i EU som kan
överbrygga de olikheter som finns mellan medlemsstaternas rättssystem och
bidra till att tvister med en internationell anknytning kan lösas på ett förutsebart
och effektivt sätt till barnets bästa.
I juni 2019 antogs i EU en omarbetad Bryssel II-förordning, som gäller frågor
om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av
barn. Förordningen innehåller regler om vilken medlemsstats domstol som kan
pröva en tvist med en internationell anknytning. Den innehåller också regler
om erkännande och verkställighet av avgöranden i EU. Genom den nya
förordningen stärks barns och föräldrars rättssäkerhet. Det införs en allmän
skyldighet för domstolen att låta ett barn uttrycka sina åsikter och att beakta
åsikterna i förhållande till barnets ålder och mognad. Alla avgöranden om
föräldraansvar görs direkt verkställbara i andra EU-länder. Dessutom
harmoniserar den nya förordningen delvis medlemsstaternas
verkställighetsregler. Vidare förbättras informationsutbytet mellan
medlemsstaternas myndigheter, vilket underlättar domstolarnas handläggning
och förbättrar deras beslutsunderlag.
Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och andra medlemsstater i EU,
men kräver kompletterande svenska bestämmelser och författningsändringar. I
promemorian lämnas de författningsförslag som är lämpliga med anledning av
förordningen. Författningarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
Förslag till yttrande
Linköpings kommun välkomnar den nya internationella regleringen och har
inget att erinra avseende de följdändringar inom den nationella lagstiftningen
som föreslås genom promemorian.
Vid framtagandet av synpunkterna har enhetschefen vid social- och
omsorgsförvaltningen, Pia Teivik deltagit.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Samråd
Samråd har skett med juridikenheten som tillstyrker förvaltningens förslag till
synpunkter.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Kommunledningsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

