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§ 40

Remissvar se barnet! (SOU 2017:6)
Dnr 2017-000062

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom yttrandet samt översända det till Justitiedepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Uppdragets huvuduppgift var att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och om
syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan
huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av
antalet vårdnadsmål. I uppdraget har också ingått att ta ställning till bl.a.
följande:


om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras,



hur föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning i mål om
vårdnad, boende och umgänge kan utvecklas och förbättras,



hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas,



vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att
riskbedömningar görs i tillräcklig utsträckning och att dessa
bedömningar är av hög kvalitet,



vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra och effektivisera
hanteringen av frågor om överflyttning av vårdnad när det förekommit
allvarligt våld i familjen,



om det behöver införas särskilda forumregler för situationer när barn
och föräldrar har skyddade personuppgifter, och



om det finns behov av åtgärder för att stärka kompetensen vid
handläggning av frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Utredningen konstaterar att barnrättsperspektivet har stärkts och att barn
numera kommer till tals i större utsträckning än tidigare. Utredningen
konstaterar dock att där finns förbättringsområden. Det finns också utrymme för
att förbättra riskbedömningarnas kvalitet.
Svedala kommun ställer sig bakom ambitionen att stärka barnrättsperspektivet.
Regelverket bör vara inriktat på att öka andelen samförståndslösningar och att
stärka betydelsen av barnets åsikter samtidigt som barnet skyddas från
lojalitetskonflikter.
Förslagen som utredningen lägger fram ställer sig kommunen i huvudsak
bakom. Undantagen är främst förslaget till tillfällig vårdnadshavare som behöver
beskrivas ytterligare samt att om domstolarna ska döma till gemensam vårdnad
måste detta ske med försiktighet så att barnen inte drabbas av en förhöjd
konfliktnivå.

Handlingar i ärendet
Yttrande Se barnet 2017-03-23
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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