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Remissvar på "Se barnet!” (SOU 2017:6)
Förslag till beslut
Att godkänna Socialförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Se
barnet! (SOU 2017:6)” och lämna till Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Betänkandet ”Se Barnet!” (SOU 2017:6) är resultatet av utvärderingen av 2006
års vårdnadsreform. Utredningens sammanfattande bedömning är att
barnrättsperspektivet har stärkts efter 2006 års vårdnadsreform där barnets bästa
har en framträdande roll vid bedömningar i frågor om vårdnad, boende och
umgänge men att det finns områden som är i behov av förändringar.
Förvaltningen är överlag positiv till de förslag på lagändringar vilka presenteras i
betänkandet och tror att förslagen kommer bidra till ett stärkt barnrättsperspektiv.
Förvaltningen har synpunkter kring några av förslagen rörande
informationssamtal, förmåga till gemensamt ansvar och fyra månaders gräns för
utredningar.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Uppgiften var att undersöka hur
reglerna om vårdnad, boende och umgänge tillämpas och att utvärdera om syftet
med reformen; att stärka barnperspektivet, har uppnåtts. Utredningen mynnade
ut i betänkandet ”Se barnet!” (SOU 2017:6) vilken har sänts på remiss till bland
annat Borgholms kommun.
Ärendet
Utredaren hade i uppdrag att undersöka hur reglerna i 2005 års vårdnadsreform
har fungerat i praktiken och fokusera på om syftet med reformen har uppnåtts. En
annan huvuduppgift var att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av
antalet vårdnadsmål.
Sammanfattning av betänkandets förslag
• Att införa krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan
de i domstol framställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller
umgänge.
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Ett kompetens- och lämplighetskrav för medlare införs i lag.
Särskilt fokus på föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i
frågor som rör barnet vid bedömningen av vårdnadsfrågan. Syfte är att
fokusera på barnets situation och konsekvenserna för barnet.
Domstolen ska få besluta om gemensam vårdnad även om båda
föräldrarna motsätter sig det.
Principen om barnets bästa är avgörande för samtliga frågor om
vårdnad, boende och umgänge och barn ska få höras utan
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är
närvarande.
Om det kommer fram uppgifter om att barnet riskerar fara illa
måste socialnämnden och domstolen alltid göra en riskbedömning.
Handläggningsstöd för detta ska tas fram av Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöd.
Om en vårdnadshavare uppsåtligen dödat eller skadat den andra
vårdnadshavaren ska en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses
om det finns särskilda skäl, t.ex. en advokat eller biträdande
jurist, i avvaktan på att en särskild förordnad vårdnadshavare kan
utses.
Några ytterligare förslag ges också vad gäller forumregler för
personuppgifter och handläggningsfrågor för nämnden och
domstolen. Utredningarnas kvalitet ska förbättras, utredningstiden
begränsas till fyra månader och sekretessbrytande bestämmelser
införs för socialnämnd beträffande inhämtande av uppgifter från
annan socialnämnd.

Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 18 juli 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen i Borgholms kommun anser överlag att utredningens förslag till
förändringar är positiva och välkomnar att man i lagtext stärker barnets position,
ovillkorlig rätt att komma till tals och få information. Förvaltningen har dock
synpunkter på nedanstående förslag:
Obligatoriska informationssamtal innan domstolsprocessen
Krav på att föräldrar ska delta i informationssamtal innan en tvist inleds är positivt.
Förvaltningen önskar dock ett förtydligande kring formerna kring ett dylikt
informationssamtal och vad som krävs inför att intyg ska lämnas. Synpunkt finns
också på att arbetsbelastningen hos förvaltningen kan öka. Synpunkt finns även
på att en förälder som har skyddade personuppgifter ska ha informationssamtal i
den kommun där den andra föräldern bor. Utifrån att grunden för de skyddade
personuppgifterna oftast handlar om utsatthet för våld av den andra föräldern
torde det vara en säkerhetsrisk för den utsatta föräldern att ha samtal i förövarens
kommun. Alternativ till var informationssamtal ska hållas vid sådana tillfällen bör
förtydligas.
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Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska avseende särskilt fästas vid
föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet
Förvaltningen menar att det är angeläget att förmågor hos föräldrarna förs fram.
Förvaltningen vill dock poängtera att förvaltningen har erfarenhet av
vårdnadsutredningar där en förälder utsatt den andra föräldern för våld. Den
utsatta föräldern kan inte ta ett gemensamt ansvar med den andra föräldern utifrån
behov av säkerhet och skydd. Orsak till och behov av skydd måste väga tyngre än
förmågan att ta gemensamt ansvar.

Gräns på fyra månader för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
Förvaltningen bedömer att det finns vårdnadsutredningar där det tar längre tid än
fyra månader för att färdigställa dem. Det framgår i betänkandet att det kan finnas
särskilda skäl där förlängning av utredningstiden kan medges. Förvaltningen anser
att ett förtydligande bör göras för vilka skäl som avses. Förvaltningen vill framhäva
att kommuniceringstiden i vårdnadsutredningar är långa. Fokus för utredningen är
barnets situation och konsekvenserna för barnet som kräver hållbara lösningar
vilket kräver tid.
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