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KSAU § 71/2017

KS 2017/428

§ 71 Remiss – Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) – Betänkande av
2014 års vårdnadsutredning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Olofströms kommun lämnar svar i enlighet med socialnämndens yttrande
nedan på remissen Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) – Betänkande av
2014 års vårdnadsutredning.

Sammanfattning
SN § 25/2017 har lämnat följande yttrande som svar på remissen.
Regeringen har bland 82 remissinstanser, varav 28 stycken är kommuner, valt
ut Olofströms kommun som en av de 28 kommunerna.
I remissen ligger att Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet
i betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast
den 29 maj 2017. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på
remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Hela betänkandet Se barnet – Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning nås
via länk: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statensoffentligautredningar/2017/02/sou-20176/
Utredningen huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform
och undersöka om reglerna fungerar i praktiken om syftet med reformen, som
var att stärka barnrättsperspektivet, har uppnåtts.
Socialnämndens yttrande
En allmän synpunkt är att utredningen synes haft ett ur barns perspektiv bra
syfte då de avsett att genom sina förslag bl.a. flytta fokus från föräldrars
konflikter till barns rättigheter.
Förvaltningens uppfattning, som även uppfattas delas av många
familjerättshandläggare i bl.a. Blekinge utifrån tidigare diskussioner och som
även till del har formulerats av Socialstyrelsen, är att en stor andel av de
familjerättsliga ärendena har en allvarligt ökad problematik och hög
konfliktnivå, vilket bl.a. visat sig i att många av familjerna antingen har varit
aktuella hos socialtjänsten i frågor som rör omsorgen om deras barn innan den
familjerättsliga processen inletts eller att de är det samtidigt som den rättsliga
processen inleds. I detta sammanhang finns det en uppenbar risk att ett barns
utökade rätt till att få komma till talas och få information bara leder till ökade
påfrestningar för barnet i form att hamna i lojalitetskonflikter mm då föräldrarna
initialt inte har förmågan att se till barnets behov och stötta barnet på ett
positivt sätt att få ge uttryck för sin egna genuina situation och upplevelse.
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Informationssamtalet
Som ett sätt att i ett tidigt skede nå föräldrar som är på väg mot en fördjupad
konflikt kan förvaltningen se att det är ett bra förslag.
Ett problem är dock att många föräldrapar som familjerätten kommit och
kommer i kontakt med ofta har gått med sin konflikt/konflikter under en längre
tid innan de t.ex. vänder sig till den kommunala familjerätten för
samarbetssamtal och ibland går vidare till domstolen efter att samtalen inte har
hjälpt dem nå en gemensam syn och planering för sitt/sina barn. Att i detta
sammanhang säga som utredningen gör att det dessa kostnader inte ses som
en beräkningsbar konsekvens av deras förslag är att allvarligt negligera
komplexiteten av de konflikter som en stor del av de föräldrapar som i dag
vänder sig till den kommunala familjerätten bär på.
Utredningens förslag om att;
 Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska avseende särskilt fästas vid
föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör
barnet.
 Barnets bästa tydliggörs, där föräldrarnas förmåga att sätta barnets
behov före den egna konflikten ska vara en av de omständigheter
somsärskilt ska beaktas vid bedömningen av vad som är bäst för
barnet.
 Utredningen ställer sig positiva till det uppdrag som nyligen har lämnats
till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) där de ska
ta fram ett handläggningsstöd för social-nämndernas arbete med
riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
 En tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses om det finns särskilda skäl
 Nya forumregler när det finns skyddade personuppgifter
 Fler sekretessbrytande bestämmelser mellan socialnämnder
Ses som huvudsakligen positiva förslag, som bör kunna leda till en stärkt
situation för barnet.
Dock uppfattas förslaget om forumreglerna utifrån skyddade personuppgifter i
stort bara hantera problematiken med fokus på domstolsförhandlingen.
Utredningen verkar inte ha sett den ytterligare komplikationen kopplad till den
kommunala familjerätten som har att genomföra utredningarna som
domstolarna ska ha som en viktig del i sitt beslutsunderlag. I denna
handläggning är som regel barnets folkbokföringskommun som anses behörig
att hantera frågan.
Utredningens förslag hanterar inte hur denna del av handläggningen ska ske
så att barnet eller föräldrarnas behov av bibehållet skyddade personuppgifter
kan göras.
Avseende förslagen om tidsbegränsning till max fyra månader för utredning
och förkortad handläggningstid hos domstolen uppfattar Förvaltningen att
utredningens förslag där står i motsatts till deras ambition, syfte och förslag
som ska leda till att föräldrar i större omfattning
når samförståndslösningar då ett, icke redovisat skäl till långa tider i
domstolen, är domstolens och familjerättens ambition att hjälpa föräldrar nå
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gemensam planering där samarbetssamtal under pågående rättsprocesser är
ett sätt att eventuellt nå dit.
Vidare saknar förvaltningen från utredningen ett resonemang om hur man ser
att dessa förslag harmoniserar med "konflikt och försoningsmodellen" som
flera tingsrätter, t.ex. Södertörn och Helsingborg, praktiserar i samverkan med
aktuella socialnämnder. Syftet här är återigen att de tvistande föräldrarna ska
nå en gemensam planering.
_____
Delges: Justitiedepartementet
SN
IFO-chef
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