Familjerättsutredning



Vårdnad, boende och umgänge



Varför en utredning





Om föräldrarna är oense och någon av dem begärt att tingsrätten
ska besluta, begär tingsrätten att socialtjänsten ska göra en
utredning som kan gälla vårdnaden om ett barn, var barnet ska
bo eller umgänge mellan föräldrar och barn. Socialtjänsten är då
skyldiga att göra en sådan utredning. Ibland begär tingsrätten att
föräldrarna går i samarbetssamtal på socialtjänsten.

Vem gör utredningen
Utredningen görs oftast av två socialsekreterare. Om föräldrarna
bor i olika kommuner har socialtjänsten i den kommun där
barnet bor huvudansvaret. Vanligtvis deltar en socialsekreterare
från den andra förälderns hemkommun. Utredningen ska ge
tingsrätten en bild av hur olika alternativ skulle bli för barnet.

Hur går en utredningen till





Om det är möjligt förs gemensamma samtal med
föräldrarna. Vid första samtalet görs en plan för den fortsatta
utredningen. Övriga samtal handlar om föräldrarnas relation
och hur den ser ut i dag, vilken kontakt varje förälder har
med barnet och hur man vill ha det. Uppväxt och tidigare
förhållanden berörs.
Socialsekreterarna gör ett hembesök hos båda föräldrarna,
när barnet är där.
Socialsekreterarna pratar med barnet. Det bästa är om båda
föräldrarna kan följa med barnet till socialkontoret och vänta
i väntrummet eller att föräldrarna kan följa med var sin
gång.

Socialsekreterarna kontaktar personer i barnets
omgivning, t ex daghem eller skola, för att få en bild av
hur barnet har det. Föräldrarna kan delta.
Ibland kan expertutlåtanden behövas. Kontakt med t ex
BUP (barnpsykiatrin) tas om föräldrarna samtycker.
Om det finns en ny partner är den med vid hembesöket.
Utdrag görs ur socialregister och polisregister.
Socialtjänsten försöker hjälpa föräldrarna att hitta
lösningar som de kan komma överens om. Det är oftast
bättre för barnet att föräldrarna tillsammans bestämmer
hur det ska vara än att tingsrätten gör det.

Utredningens avslutning
Varje förälder får läsa igenom de uppgifter de själva
lämnat. Då kan felaktigheter rättas till. Efter att båda
föräldrarna läst igenom sina egna uppgifter skickas de till
den andra parten (föräldern) för genomläsning. Det finns
möjligheter att lämna synpunkter. Då båda parter lämnat de
synpunkter de vill, görs en bedömning. Ibland ingår ett
förslag i bedömningen. Om föräldrarna inte kommit
överens skickas utredningen till tingsrätten.

Samförstånd
Om föräldrarna kommit överens kan de antingen ha en
muntlig överenskommelse eller skriva ett avtal som
socialtjänsten godkänner. Ett sådant avtal är juridiskt
bindande och motsvarar tingsrättens beslut.

I rätten
Efter muntlig förhandling fattar tingsrätten beslut. Beslutet
kan överklagas.

Kontakt med socialtjänsten
Handläggare

Telefon

Handläggare

Telefon

Klagomål
Om du har synpunkter på hur du blivit bemött, på väntetider
eller annat kan du kontakta

IFO-chef

Telefon

Laxå kommun
Socialtjänsten
Besöksadress: Postgatan 2-4
695 80 Laxå
Tfn: 0584-47 31 00
www.laxa.se
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