Familjerättsenheten

Utredningar om vårdnad,
boende och umgänge

Barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla beslut som rör barn.
Barnkonventionen artikel 3

Utredning om vårdnad,
boende och umgänge
Familjerättssekreterarna utreder
frågor om vårdnad, boende och
umgänge på uppdrag av domstolen.
Syftet med utredningen är att belysa
hur barnets behov bäst kan tillgodoses. Domstolen anger inom vilken
tid utredningen ska vara slutförd.
Vi har en målsättning att kunna
påbörja utredningen så fort som
möjligt.
Gemensamt samtal
Utredningen inleds med att föräldrarna inbjuds till ett gemensamt
informationssamtal. Om detta inte
är möjligt erbjuds föräldrarna var
sin tid.
Enskilda samtal
Samtal förs med var och en av föräldrarna. Samtalen inriktas på var
och en av föräldrarnas beskrivning
av barnet och dess uppväxt samt
synen på:
• Barnets nuvarande situation,
• Vårdnaden, boendet och
umgänget

• Samarbetet med den andra
föräldern och
• Föräldrarollen
Du får möjlighet att läsa den
skriftliga sammanställningen av de
uppgifter du lämnat, så att eventuella
sakfel kan justeras.
Social- och polisregister
Vi kontrollerar om familjen har eller
har haft kontakt med socialtjänsten
de senaste fem åren. Vid behov tas
kontakt med aktuell socialsekreterare.
Ibland kan det finnas skäl att begära
utdrag ur polisregistret.
Hembesök
Hembesök görs hos var och en av
föräldrarna, då barnet finns i hemmet.
Barns rätt att komma till tals
Barn ska ha möjlighet att uttrycka
sin åsikt och berätta om sin situation,
men barn behöver aldrig ta ställning.
Vi samtalar med barn från cirka fem
års ålder. I samtalen får barnen berätta
om sin vardag och sina relationer.

Referensamtal
Vi samtalar enbart med personer som
har en yrkesmässig kontakt med barnet,
vanligen personal vid skola och
förskola. I vissa fall är det värdefullt
med andra uppgifter som rör den
vuxne t.ex. från psykiatrin. Föräldrarna lämnar samtycke till att dessa
kontakter får tas. Referenterna får
läsa och godkänna en sammanfattning
av lämnade uppgifter.
Ny partner
Det är vanligt att vi samtalar med
förälders sambo, som får beskriva
barnet och deras relation. I vissa fall
är det av betydelse att få del av uppgifter från social- och polisregister.
Föräldrar bosatta
i olika kommuner
Socialnämnden i den kommun
i vilken barnet är folkbokfört är
huvudansvarig för utredningen.
En utredare utses som regel också i
den andra kommunen. Utredarna
samråder under utredningens gång.
Huvudansvarig handläggare träffar
vanligen föräldern i den andra kommunen vid något tillfälle.
Föräldrar som kommer överens
Föräldrar som under utredningstiden kommer överens kan återkalla

sina yrkanden eller låta tingsrätten
fastställa överenskommelsen.
Utredningen avbryts då. Samarbetssamtal kan påbörjas om föräldrarna är
beredda att anstränga sig för att nå en
överenskommelse. Föräldrarna begär
då att få målet vilande i domstolen.
Bedömning
En sammanvägning av de uppgifter
som lämnats görs framförallt rörande
barnets relation till vardera föräldern,
föräldrarnas lämplighet samt
föräldrarnas vilja och förmåga att
samarbeta. Barnets bästa ska vara
vägledande i förslaget till beslut som
lämnas till domstolen.
Utredningen
Innan utredningen sänds till domstol
får du tid att läsa igenom den. Du
kan lämna skriftliga synpunkter på
innehållet och dessa kommer att
bifogas utredningen när den lämnas
över till domstolen.
Sekretess och
anmälningsskyldighet
Vi arbetar under socialtjänstsekretess.
Familjerättssekreterarna har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen,
då det finns oro att barn far illa och
behöver skydd.

Socialkontoret
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter barnens uppväxtvillkor i
centrum. Att verka för att stärka människans egna resurser, och värna
om en tillvaro som är fri från missbruk och våld är centralt för oss.
Vi samverkar med flera aktörer för att hitta lösningar på individens
bekymmer – oavsett hans eller hennes ålder och bakgrund.
Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för invånarna
i Norrköping.
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