Föräldrabalken 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge
Inledande bestämmelser
1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn
skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).
2 § Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en
av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller
två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn
består till dess att barnet fyller 18 år.

2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om
vårdnad, boende och umgänge.
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas
avseende särskilt vid
- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts
för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls
kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda
föräldrarna.
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets
ålder och mognad. Lag (2006:458).

13 a § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och
samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet,
får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den
andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till
barnets bästa och åtgärden gäller
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling
som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket
socialtjänstlagen eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätt.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess
beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft. Lag (2012:779).
14 § Om rätten för barn och vårdnadshavare att få stöd och
hjälp hos socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453). Socialnämnden
förmedlar kontakter med andra
rådgivande samhällsorgan. Lag (2001:456).
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