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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2006:467) om verkställighet 
av vårdnadsavgöranden 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Regeringen föreskriver att 2, 4 och 6 §§ förordningen (2006:467) om verk-

ställighet av vårdnadsavgöranden ska ha följande lydelse. 

2 §    Till en ansökan om verkställighet ska fogas det avgörande som begärs 

verkställt, i original eller bestyrkt kopia, tillsammans med lagakraftbevis. 

Ett sådant bevis behövs dock inte, om verkställighet får ske oberoende av 

om avgörandet har fått laga kraft.  

Om ansökan avser verkställighet av ett avtal, ska till ansökan fogas avtalet 

i original eller bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att 

godkänna avtalet. 

Om ansökan avser överflyttning av barn enligt 21 kap. 7 eller 8 § 

föräldrabalken, bör det bifogas en handling som visar att sökanden har 

vårdnaden eller del i vårdnaden om barnet. 

Ansökan kan avse verkställighet på grund av rådets förordning (EU) 

2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkstäl-

lighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om 

internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen). Särskilda be-

stämmelser om vilka handlingar som ska ges in för verkställighet finns i 

artiklarna 35 och 46 i den förordningen. 

4 §    Ett uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken bör inte lämnas, om det 

är osannolikt att det kommer att leda till att barnet överlämnas eller om det 

kan antas onödigt fördröja ärendets behandling. 

Uppdraget får lämnas utan att den som har hand om barnet har fått del av 

ansökan. 

Den som har fått uppdraget bör handla skyndsamt. Han eller hon bör så 

långt det är möjligt ge barnet tillfälle att framföra sina åsikter. 

6 §    Om något frivilligt överlämnande inte kommer till stånd, ska det i den 

redogörelse som avses i 21 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken anges vad 

den som har hand om barnet har anfört som skäl för sin vägran att överlämna 

barnet. I redogörelsen bör det också anges om det kan antas att det finns 

något sådant förhållande som enligt 21 kap. 5 eller 6 § eller 7 § andra stycket 

föräldrabalken eller artikel 56 i Bryssel II-förordningen kan hindra ett över-

lämnande. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
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SFS 2022:963 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om verkställig-

het som avser utländska avgöranden som har meddelats i ett förfarande som 

inletts före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Erik Tiberg 

(Justitiedepartementet) 
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