
  

 

 

  

 

Pressrelease 2022-08-17 
Valdebatt om familjepolitik 

Vårdnad, Boende och Umgänge 
    

  

Medverkande: Den 10 augusti hölls en valdebatt om familjepolitik med fokus på 

frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Sex partier medverkade som 

representerades av Elin Lundgren (S) civilutskottet, Åsa Lindhagen (MP) 

barnpolitisk talesperson, Martina Johansson (C) civilutskottet, Juno Blom (L) 

justitieutskottet, Camilla Waltersson Grönwall (M) socialutskottet, Mikael 

Eskilandersson (SD) civilutskottet. Debatten arrangerades av föreningen 

Vårdnad, Boende och Umgänge (VBU, vardnad.se). Moderator var Sverker 

Sikström, professor kognitiv psykologi på Lunds universitet. 

  

Embargo: Valdebatten släpps online på Valdebatt om familjepolitik - VBU - 

YouTube  söndagen den 21 augusti kl 12.00. Pressen har dock i förhand 

tillgång till valdebatten 

på https://www.youtube.com/watch?v=z17AE7MMGQY med embargorestriktio

ner att inte publicera om valdebatten innan den släpps online (dvs 21/8, 

12.00). 

  

Kontakt: Frågor om valdebatten ställs till Sverker Sikström, 070-3614333, e-

post sverker.sikstrom@psy.lu.se, eller VBUs ordförande Matts Hertsberg, 070-

6953465, matts.hertsberg@vardnad.se. 
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Teman: Ska gemensam vårdnad, boende och umgänge vara en norm vid 

separationer? (2m-7m), vad är barnets bästa? (7m - 18m), kompetens i 

vårdnadstvister (18m - 30m), är vårdnaden om barn jämlikt? (30m - 43m), 

behövs incitament för samarbete? (43m - 56m), ska psykologiskt våld 

kriminaliseras? (56m - 1h 9m), ska vårdnadsutredningar kvalitetssäkras? (1h 

9m - 1h 18m), vad är era vallöften? (1h 18m - 1h 28m) 

  

Inlägg på olika teman i valdebatten 

  

Ska gemensam vårdnad, boende och umgänge (50-50) vara norm vid 

separationer (2m - 7m). ”Sverigedemokraterna säger definitivt ja till gemensam 

vårdnad” vid födelsen säger Mikael Eskilandersson (SD, 3m) 

  

Vad är barnets bästa? (7m - 18m). “Det är otroligt viktigt att utredningar bygger 

på forskning om barnets bästa” säger Juno Blom (L) (10m)  

  

Behöver kompetens vid vårdnadsutredningar förbättras? (18m - 

30m). “Socionomutbildning behöver ses över” säger Martina Johansson (L) 

(20m).   

  

Är vårdnadsutredningar jämlika? (30m - 43m). “Gemensam vårdnad vi 

födseln ger jämställdhet från början” säger Mikael Eskilandersson (SD) (32m). 

  

Ska vi ge Incitament till samarbete kring barn? (43m - 

56m).  “Sanktionssystem är ingenting vi kan ställa oss bakom” för att förhindra 

samarbetssabotage säger Elin Lundgren (S) (45m)  

“Men det finns också Psykiskt våld som inte är lika synligt” säger Martina 

Johansson (C ) (51m). “Det här med Psykiskt våld som Martina (C ) lyfter är en 

jätteviktig fråga också” säger Åsa Lindhagen (MP) (55m) 

  

Ska psykiskt våld i nära relationer kriminaliseras? (56m till 1h 

12m). Samtliga deltagande partier (S, MP, C, L, M, SD) ställer sig bakom att 

psykiskt våld i nära relationer ska kriminaliseras. Psykiskt våld kan vara 

smutskastning av partners eller kontrollerande beteende. ”Lagstiftningen 

utvidgas för att infatta kontrollerande beteende” i nära relationer säger Juno 

Blom (L) (58m). ”Europakonvention är en lag inkorporerad i svensk lagstiftning, 

men det ser extremt olika ut hur man faktiskt lyssnar till barnet” i olika 

socialtjänster säger Camilla Waltersson Grönwall (M) (59m). 

  

Ska vårdnadsutredningar kvalitetssäkras?  (1h 9m - 1h 18m). Oberoende 

kvalitetssäkring av vårdnadsutredningar “av tredje part, kan absolut vara bra”, 



 

“vi behöver metoder som är kopplade till forskning”, “samt att göra transparenta 

och tydligare vårdnadsutredningar” säger Martina Johansson (C) (1h 

10m). Inför domstolar med särskild kompetens i vårdnadsärenden, ”det 

skulle vara oerhört viktigt och påverka hela systemet” säger Camilla Waltersson 

Grönwall (M) (59m). Barn ska egna ombud i vårdnadstvister, ”det stärker 

deras röst och stärker deras möjlighet till barnets bästa” säger Åsa Lindhagen 

(MP) (1h 1m). 

  
 

  
  
     

 

  
 


