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Utredning, vårdnad,
boende och umgänge
i samband med
separation
Socialtjänstens familjerätt informerar

Utredning, vårdnad, boende och umgänge
i samband med separation
Vid en separation ska barnets bästa vara avgörande i frågor om
vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja,
beroende på barnets ålder och mognad. Målsättningen är att föräldrar
har gemensam vårdnad om det är till barnets bästa.
Om det är omöjligt för föräldrarna att själva, alternativt med hjälp
av samarbetssamtal vid familjerätten vid stadsdelsförvaltningen, hitta
en lösning för sitt barns vårdnad, boende eller umgänge måste domstolen besluta hur barnets framtid ska se ut. I dessa fall gör stadsdelsförvaltningen på uppdrag av domstolen en utredning om vårdnad,
boende och umgänge. En utredning ska genomföras skyndsamt, med
andra ord så snabbt som det går. Föräldrar som enas under utredningen kan återkalla sina yrkanden och utredningen behöver då inte
slutföras.

Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden

Utredningen inleds oftast med ett gemensamt informations- och planerings
samtal där båda föräldrarna deltar tillsammans med en socialsekreterare
från stadsdelsförvaltningen.

Enskilda samtal

Därefter har socialsekreteraren enskilda samtal med föräldrarna.
Vid detta samtal får båda föräldrarna:
• Ge en beskrivning av barnets bakgrund och aktuella situation.
• B
 eskriva barnets personlighet, relationer och intressen som t.ex.
vardag, förskola, skola och fritid samt boende, umgänge och kontakt
med den andra föräldern.
• Beskriva sin uppfattning om barnets behov och rättigheter.
• B
 eskriva sig själv som förälder och sina tankar kring föräldraansvar
och samarbete. Föräldrarna får även beskriva hur de önskar att
vårdnad, boende och umgänge ska vara.
• Beskriva sina tankar kring barnets relation till den andra föräldern.

Barnets rätt att komma till tals. Utredningen ska ta hänsyn till barnets
vilja med hänsyn till dess ålder och mognad. Socialsekreteraren träffar
därför barnet. Detta sker genom ett samtal eller lek i stadsdelsförvaltningens lokaler. Det kan också ske vid hembesök. Syftet med dessa samtal är
att få kunskap om hur barnet har det, hur det uppfattar sin tillvaro och sina
relationer.
Hembesök. Socialsekreteraren gör hembesök hos var och en av föräldrarna. Genom hembesöket kan handläggaren möta barnet tillsammans med
föräldrarna i hemmiljö.
Referentsamtal och särskilda utlåtanden. Socialsekreteraren samtalar
även med personal som i sitt yrke träffar barnet. Det kan vara personal
vid förskola och skola eller barn- och skolhälsovård. Ibland kan det finnas
skäl att begära ett omdöme från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
I vissa fall kan även ett omdöme från hälso- och sjukvården om föräldrarna behövas.
Social- och polisregister. Socialsekreteraren kontrollerar om familjen
är eller har varit aktuell inom socialtjänsten under de senast fem åren. Vid
behov tar man kontakt med socialsekreteraren som familjen tidigare haft
kontakt med. Det kan även finnas skäl att begära utdrag ur polisregistret.
Skriftlig sammanställning. När socialsekreteraren är klar med utredningen får båda föräldrarna läsa sina skriftliga samtalsreferat och har
möjlighet att ändra eventuella felaktigheter. Även de som lämnat referenser får läsa igenom referatet av samtalet med dem och ändra eventuella
felaktigheter.
Bedömning. Familjerättens uppdrag är att bedöma hur barnets behov
och rättigheter bäst kan tillgodoses. Utredningen resulterar i ett förslag till
domstolen i vårdnads-, boende och umgängesfrågan.
Hela utredningen. När hela utredningen är sammanställd sänder vi den
till båda föräldrarna som har möjlighet att lämna synpunkter på utredningens innehåll. Utredningen skickas därefter tillsammans med föräldrarnas
synpunkter till domstolen som beslutar i ärendet.
Sekretess och anmälningsskyldighet. Familjerätten arbetar under
socialtjänstsekretess, vilket innebär att vi inte lämnar ut information om
barnet eller familjen. När det finns misstankar om att ett barn under 18 år
far illa eller riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att reda ut
situationen och avgöra vilket stöd eller skydd barnet eventuellt behöver,
enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453)

