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Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)
Förslag till beslut
Individ- och familjenämnden godkänner remissyttrandet och överlämnar det
till Justitiedepartementet.
Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden i Västerås stad är en av 82 remissinstanser som
fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Se barnet!
Uppdraget för utredningen har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform
och undersöka om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet –
har uppnåtts. En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera
orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål som uppgått till nästan 50
procent under de senaste tio åren.
I uppdraget har ingått att ta ställning till bland annat


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.
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Utredningen visar att 2006 års vårdnadsreform i många avseenden fallit väl
ut. Barnrättsperspektivet har stärkts. Samtidigt visar utredningen att det finns
förbättringsområden att arbeta vidare med. Satsningar på arbetet med att
förebygga föräldrars konflikter. Vidare att fokus i processen behöver flyttas
från föräldrarnas konflikt till barnet och barnets rättigheter och behov.
Sammanfattningsvis instämmer individ- och familjenämnden i intentionerna
till de föreslagna förändringarna. Även om inriktningen med
samförståndslösningar och stärkt barnperspektiv är bra finns särskild
anledning att lämna synpunkter på delar av förslaget. Kring de ekonomiska
konsekvenserna av förslaget hänvisar utredaren till kommunernas
effektivisering och metodutveckling av verksamheten. En ökad belastning av
redan befintliga insatser ses inte som en beräkningsbar konsekvens av
utredaren. Individ- och familjenämnden delar inte den uppfattningen utan
anser att förslaget kommer att leda till en ökad belastning och blir en fråga
om resurser. Utifrån ett ökat fokus på samförståndslösningar i förslaget är
ärenden som rör våld i nära relationer bristfälligt belyst. Förslaget om att en
tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses om det finns särskilda skäl saknar
en definition av vad som avses med annat allvarligt våld. Det behöver
förtydligas.

