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BakgrundBakgrund
• Ca 50 000 barn per år i Sverige upplever föräldrars 

separation – stabil trend

• En tvist om vårdnad, boende och umgänge innebär stora 
påfrestningar för ett barn och därför är lagstiftarens och 
därmed också socialtjänstens intention att hjälpa föräldrar 
att i första hand snabbt komma till en samförståndslösning

• Ca 7 000 barn blir föremål för socialtjänstens utredningar 
om vårdnad boende och umgänge - stabil trend, marginell 
ökning. 



LagLagäändringenndringen

Ofta kallad 2006 års vårdnadsreform

Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté – SOU 
2005:43

Proposition 2005/06:99 ledde till ändringar i 
föräldrabalken rörande vårdnad, boende och 

umgänge vid föräldrars separation. Ändringarna 
trädde i kraft den 1 juli 2006



LagLagäändringens innebndringens inneböördrd

Ett stärkt barnperspektiv

- Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om 
vårdnad, boende och umgänge. 

- Barnets rätt att komma till tals har kommit till klarare 
uttryck.

- Risken för att ett barn kan komma att fara illa ska väga 
tungt i bedömningen av barnets bästa. Gemensam 
vårdnad ska i princip vara uteslutet vid våld i familjen.



UppfUppfööljningenljningen
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt upp genomslaget för 2006 
års vårdnadsreform i socialtjänstens arbete. Vi har främst undersökt:

• om barnets bästa har kommit till klarare uttryck

• hur man tillgodoser barns rätt att komma till tals i samband med 
snabbupplysning

• bedömning av risken för att ett barn eller någon annan i familjen utsätts för 
övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa

• hur och i vilken utsträckning man presenterar förslag till beslut i utredning om 
vårdnad, boende och umgänge

• tre talerätter för socialnämnden 

– umgänge med förälder

– umgänge med annan än förälder

– vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 7 § FB



UppfUppfööljningens avgrljningens avgräänsningnsning

Socialstyrelsens uppdrag har varit avgränsat till 
socialtjänstens arbete och har inte följt upp vilka 
beslut tingsrätterna har fattat utifrån 
socialtjänstens utredningar. Därmed ger denna 
uppföljning inte ett helhetsperspektiv av hur barns 
bästa kommer till uttryck genom hela 
beslutsprocessen.



MetodMetod

• Aktstudier (ca 200 VBU-utredningar från 24 
kommuner)

• Intervjuer med socialtjänstens 
familjerättshandläggare (24 kommuner)

• Enkät till landets alla kommuner och stadsdelar

• Fokusgrupp med barnrättsorganisationer

• Fokusgrupp med tingsrättens rådmän



Resultat Resultat -- sammanfattning sammanfattning 

• Överlag en bättre kvalitet på socialtjänstens utredningar.

• Stora skillnader mellan kommunerna.

• Barn kommer till tals i större utsträckning. 

• Dokumentation av barns utsagor behöver bli bättre.

• Riskbedömningar behöver bli bättre.

• De tre undersökta talerätterna används knappt alls.

• Socialstyrelsen behöver följa upp socialtjänstens behov 
av stöd inom det familjerättsliga området och utveckla och 
kommunicera befintlig vägledning.

• ”Svårare” ärenden nu – därför ännu viktigare att 
uppmärksamma barnen.



Barnets rBarnets räätt att komma till talstt att komma till tals

• Barn kommer till tals i VBU-utredningar i större 
utsträckning 2009 jämfört med 2005

• Socialtjänsten behöver bli bättre på att dokumentera 
och återge barnsamtal och andra iakttagelser av barn

• Barn säger själva att de får komma till tals men att de 
inte blir lyssnade på

• Barnets perspektiv behöver bli mer synliggjort och 
giltiggjort i socialtjänstens VBU-utredningar

• Skillnader mellan kommuner i arbetssätt



BedBedöömning av risken fmning av risken föör r 
att ett barn kan fara illa att ett barn kan fara illa 

• De riskbedömningar som görs dokumenteras inte.

• Det saknas instrument och riktlinjer för 
riskbedömning.

• Skillnader mellan kommuner i arbetssätt.

• ”Svårare” ärenden nu – därför ännu viktigare att göra 
kvalificerade riskbedömningar.



Barnets bBarnets bäästa i socialnsta i socialnäämndernas mndernas 
fföörslag till beslutrslag till beslut

• Socialnämnden lämnar så gott som alltid förslag 
till beslut i sina utredningar.

• Socialnämnden behöver tydligare uttrycka 
grunderna för sina ställningstaganden. 



SocialnSocialnäämndens rmndens räätt att vtt att vääcka talan cka talan 
om umgom umgäänge med fnge med föörräälderlder

• utnyttjas nästan inte alls (4 fall 2009-2010)

• utbildning och vägledning efterfrågas

• i de flesta fall då detta är aktuellt uppmuntras 
istället föräldrarna själva att väcka talan



SocialnSocialnäämndens rmndens räätt att vtt att vääcka talan cka talan 
om umgom umgäänge med annan nge med annan ään fn föörräälder lder 

• utnyttjas mycket sällan (18 fall 2009-2012)

• utbildning och vägledning efterfrågas

• i de fall då frågan aktualiseras kan socialtjänsten 
komma långt med att hålla samarbetssamtal utan 
att behöva gå till domstol



SocialnSocialnäämndens rmndens räätt att vtt att vääcka talan cka talan 
om om äändring av vndring av våårdnaden rdnaden 

enligt 6 kap. 7 enligt 6 kap. 7 §§ FBFB

• ett lagrum som funnits sedan 1983 men 
fortfarande är okänt och används mycket sällan 
(ca 10 fall 2009-2010)

• utbildning och vägledning efterfrågas



SocialnSocialnäämndernas behov mndernas behov 
av stav stööd och vd och väägledninggledning

• Bedömning av risken att ett barn far illa

• Barnsamtal (metod och dokumentation)

• Socialnämndens talerätt om umgänge med förälder

• Socialnämndens talerätt om umgänge med annan än 
förälder

• Socialnämndens talerätt om vårdnadsöverflyttning 
enligt 6 kap. 7 § FB



Slutsatser utifrSlutsatser utifråån uppfn uppfööljningenljningen
• Överlag en förbättrad kvalitet på socialtjänstens VBU-

utredningar

• Barnsamtal och dokumentation av barnsamtal behöver 
utvecklas.

• Det behövs bättre riskbedömningar och dokumentation av 
dessa.

• Socialtjänsten behöver tydligare uttrycka grunderna för 
sina ställningstaganden och förslag till beslut.

• De tre talerätter som undersökts kan antas vara 
underutnyttjade. Mer kunskap behövs. 

• Socialstyrelsen avser fortsätta se över socialtjänstens 
behov av stöd inom det familjerättsliga området.



VBUVBU--utredningar i socialtjutredningar i socialtjäänstennsten

Socialtjänstens utredningar om vårdnad, boende och 
umgänge har legat på en ganska konstant nivå sedan 
2001 – en ökning från 31 barn per 

10 000 i befolkningen 2001 till 38 barn per 10 000 i 
befolkningen 2010

= en marginell proportionell ökning med 0,07 % sett till 
antal barn i befolkningen men relativt stor ökning av 
socialtjänstens faktiska arbetsbelastning – 20 % i faktiskt 
antal utredningar



VBUVBU--utredningar statistikutredningar statistik

Barn berörda av socialtjänstens utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge 

År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 
2001 6 035 31

2002 6 634 34
2003 6 484 33
2004 6 814 35 

2005 6 723 35 

2006 7 304 38 

2007 7 182 37 

2008 7 072 37 

2009 7 391 38 
2010 7 240 38 

Källa: Sveriges officiella statistik, Statistik – Socialtjänst Familjerätt 2004-2010



SnabbupplysningarSnabbupplysningar

Antalet barn som varit aktuella i socialtjänstens 
upplysningar till tingsrätten, s k ”snabbupplysingar” har 
ökat mer än VBU-utredningarna under perioden 2004 till 
2010. Upplysningarna har ökat med 68 % i faktiska tal och 
nästan fördubblats sett till proportion av antalet barn i 
befolkningen – från 28 barn per 10 000 i befolkningen 
2001 till 47 barn per 10 000 i befolkningen 2010.

= en proportionell ökning med 0,17 % (sett till antalet barn 
i befolkningen) men en stor ökning i arbetsbelastning 
räknat för socialtjänsten.



Snabbupplysningar Snabbupplysningar -- statistikstatistik

Barn berörda av socialtjänstens snabbupplysningar till tingsrätten.

År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 
2001 5 373 28

2002 5 905 30

2003 5 523 28

2004 5 807 30 

2005 5 876 30 

2006 6 851 35 

2007 7 103 37 

2008 7 671 40 

2009 8 344 43  
2010 9 038  47

Källa: Sveriges officiella statistik, Statistik – Socialtjänst Familjerätt 2004-2010



VBUVBU--mmåål i tingsrl i tingsräättentten

Mål som rör talan om vårdnad, boende och umgänge har 
ökat med 43 % under perioden 2001 till 2011.

Utan närmare undersökning går det inte att ställa dessa 
tal i relation till den officiella statistiken om socialtjänstens 
utredningar och upplysningar eftersom den redovisas i 
antalet barn och domstolsverket redovisar sin statistik i 
antal mål samtidigt som de redovisade tvistemålen inte 
enbart berör vårdnad, boende och umgänge i samband 
med föräldrars separation.    



VBUVBU--mmåål i tingsrl i tingsräätten tten -- statistikstatistik
Avgjorda tvistemål i tingsrätter avseende familjerätt – talan om vårdnad av barn med 
mera (hela riket). Ett mål kan beröra fler än ett barn. 

År Antal mål Avskrivna Avskrivna i procent 
2001 3 196 653 20 

2002 3 092 650 21 

2003 2 914 602 21 

2004 3 140 678 22 

2005 2 628 621 24 

2006 2 909 628 22 

2007 3 157 695 22 

2008 3 660 766 21 

2009 3 839 736 19 

2010 4 126 798 19 

2011 4 586 870 19

Källa: Domstolsverket – Domstolsstatistik 2005, Domstolsstatistik 2010



PPåå ggåång frng fråån Socialstyrelsenn Socialstyrelsen

Handboken Vårdnad, boende och umgänge
våren 2012 

Dokumentation av barnets bästa inom 
socialtjänsten:

- Informationsmaterial för bedömning om 
polisanmälan ska göras

- Vägledningsmaterial om dokumentation av 
barnsamtal
maj 2012



Framtidsspaning Framtidsspaning 

Hur kan Socialstyrelsen på bästa sätt 
kommunicera ny vägledning och information?

Fortsatt föräldrar - SOU 2011:51 – vad kommer 
den att innebära?
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Gemensam vGemensam våårdnad i svensk lag rdnad i svensk lag 

1976 - Introducerades som en möjlighet, dock endast efter 
prövning av domstol

1983 - Gemensam vårdnad möjlig även utan domstolsbeslut

1991 - Barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna lyfts 
fram, samförståndslösningar förespråkas

1996 - Barns rätt att komma till tals i VBU-ärenden lyfts fram

1998 - Möjligt att döma till gemensamvårdnad mot en förälders vilja, 
möjligt att avtala om vårdnad, boende och umgänge, regel om 
barnets rätt till umgänge med förälder som det inte bor 
tillsammans med

2006 - Domstolen skyldig att aktivt medverka till samförståndslösning; 
föräldrars förmåga att samarbeta betonas. Gemensam vårdnad 
ska i princip vara uteslutet vid våld i familjen. 


