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Sammanfattning
Ä.klagarmyndigheten tillstyrker utredningens ft)rslag om tillftilligt förordnad
vårdnadshavare. Med utgångspunkt i de intressen Åklagarmyndigheten har att
bevaka hnns ingen erinran mot utredningens förslag i övrigt.

Äklagarmyndigheten vill i detta sammanhang peka på ett behov av attåklagare
i vissa fall ges initiativrätt i ärenden om tillfrilligt förordnad vårdnadshavare.
Åklagarmyndigheten ser positivt på att barns rätt att komma
frågor dåir barnet berörs.

Avsnitt

13

till tals stärks i

Allvarligt våtd i familjen - överflyttning av vårdnad

Åklagarmyndigheten delar utredningens uppfattning att lagstiftningsåtgärder
för att göra det möjligt att skyndsamt lösa frågan om vårdnaden ftir de barn där
ena vårdnadshavaren eller ftiräldem dödat eller allvarligt skadat den andre är
angelägna. Det gäller endast ett fåtal fall per år men de barn som berörs
befinner sig i en mycket utsatt situation. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att
såväl frågor som avser den faktiska vården om bamet, vård och behandling som
frågor som rör barnets rättsliga intressen i brottsutredningen kan bevakas och
tas till varapäett effektivt sätt. Den vårdnadshavare som är misstänkt bör inte
ha infl¡ande över frågor som berör barnets rätt att komma till tals, föra
skadeståndstalan eller begära brottsskadeersättning. De beslut som aktualiseras
i brottsutredningen är dessutom ofta så brådskande att interimistiska beslut i
vardnadsfrågan kommer att krävas.
Möjligheten att ta till vara barnets behov och intressen i de fall dåir en förälder
utsatt den andre för dödligt eller allvarligt våld skulle ytterligare fürstärkas om
äklagare, vid sidan av socialnämnden, gavs initiativrätt i ärende om
överflyttning av vårdnad till en tillfÌilligt förordnad vårdnadshavare. I det
initiala skedet i en brottsutredning är det främst åklagaren i egenskap av
fürundersökningsledare som kan överblicka barnets behov av att få förordnat
en företrädare som kan ta till vara barnets rättsliga intressen i brottsutredningen.
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Åklagarmyndigheten delar utredningens bedömning att samma personkrets
som är aktuell vid fÌirordnande av särskild ffireträdare bör komma i fråga även
vid ftirordnande av tillftilligt fürordnad vårdnadshavare.

I detta ärende har överåklagare Marianne Ny beslutat. Kammaråklagaren Stina
sj öqvist har varit
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