
Kartläggningen 

• Utredningarna var ej parallella, pausades. 
• Marginellt samarbete. 
• Barnet träffade flera olika handläggare.  
• Ingen återkoppling till barnet. 
• Saknades insatser och stöd. 
• Föräldrarnas konflikt överskuggade andra 

brister. 
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Målgruppen vi har sett i projektet 

Sammantaget 22 familjer, varav 34 barn, 14 flickor och 20 pojkar 

I dessa ärenden förekommer det: 

 

• Utsagor om våld 86% 

• Psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna 73% 

• Insatser till vuxna 64% 

• Insatser till barn 64% 

• Psykiatriska symptom hos barnen 45% 

• Omsorgssvikt 23% 

• Missbruk 23% 

• Utsagor om sexuella övergrepp 18% 

• Hög konfliktnivå 100% 



En ökad föräldraproblematik  
på familjerätten 

* mätperiod: 110415-130131 
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Förändringar vi har prövat 
• Att en, för barnet, känd person inom förvaltningen medverkar vid 

barnsamtalet på något sätt. 

• Att familjerätten kan konsulteras av öppenvården, socialsekreterare, 
förhandsbedömning, våld 

• Att starta gruppverksamheten BIFF för föräldrar i en familjerättslig 
konflikt. 

• Erbjuda barnen ett återkopplande samtal efter utredning, svårt att 
avgöra när i tid. 

• Barns delaktighet i stort, att inte glömma vårt ansvar, många samtal kan 
också främst vara informerande till barnet, inte bara se dem som 
informanter. 

• Samverka och göra gemensamma aktiviteter kring dessa familjer. 

 



Hur samverka i 22 familjer 

• Beroende på hur parallella utredningarna  

är desto fler möjligheter till samarbete 



Nya rutiner för kontakt 

• Mottagningsgruppen 

• Familjerätten 

• Utredningsgruppen 

• Öppenvården/våld I nära relationer 

 
Förekomst kontrolleras i datasystemet (eller på annat sätt), och 
därefter tas kontakt. 



Familj A 

Begäran om snabbyttrande  (jul-11) Ett syskon är aktuellt på 
Utredningsenheten pga av 
föräldrastöd & kontaktfamilj (sedan 
2010) 

Vbu-utredning (dec-12) 

Gemensamt 
utredningsarbete 

•2Hembesök/informationssamtal/ 

•Referentsamtal 

•Matrismöten med proffessionella 

•Ett eget handledningstillfälle 

•Gemensamma möten  med pappan 
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Nya anmälningar jan-
12, utredn. öppnas 
även på syskonet 

• En förälder vill ej att 
utredarna samarbetar 

• Anmälan till SoS 

Insatser:  

• Föräldrastöd till bägge föräldrar 

• Kontaktperson vid överlämning 

• Boende+ boendestödjare för ett syskon 

• Stödkonkontakt 



Föräldrastöd 
 

Biff Trappansamtal 

Skilda 
Världar Samarbetssamtal 

Stöd av våld i 
nära relationer 

Polisanmälan, Anmälan till socialtjänsten- 
mottagningsgrupp, snabbyttrande, vbu-utredning  



Vilka fördelar har vi sett: 

• Att familjen inte behöver träffa så många olika  
tjänstemän och kontakter 

• Att Barnavårdsutredare och Familjerättssekreterare  
är mer samspelta och tillsammans gör en mer 
omfattande  utredning 

• Tidsvinster för handläggarna (i förlängningen) 
• Att klienterna inte bollas mellan enheterna 
• Positivt och inspirerande att använda kompetensen i 

förvaltningen 
• Prestigelöst samarbete  
• Handläggarna är mindre utsatta, inte lika tungt 



Vilka nackdelar/risker har vi sett: 
• Att hålla rutinen vid liv är svårt vid tidsbrist, krävs tid 

(framförallt initialt) för att det ska sätta sig. 

• Ställer höga krav på information till klienterna för att 
kunna förklara de olika utredningarna ordentligt. 

• När det hettar till i ett ärende krävs mycket samarbete, 
ex hur gör man när ena handläggaren ”blir svart”? Det 
gäller att se sig som en enhet istället för två. Vi har 
blivit anmälda- Socialstyrelsens svar tydlig 
fingervisning: samma nämnd. 

• Rättssäkerhet, risken för en allrådande socialtjänst. 

 



Samverkansgruppen BRIV 

• 18 medarbetare från mottag, familjerätt, 
utredning, öppenvård, våld i nära relationer 

• Diskuterar/samverkar aktuella ärenden var 4:e v 

• Initialt i alla ärenden kontollera om 
barnet/familjen är aktuell någon annanstans I 
förvaltningen.  

• Använda en för barnet känd person i barnsamtal. 

• Gemensamma aktiviteter/familjerättslig 
information/återkopplande samtal 

• Möjlighet till gemensam handledning 



Familj B 

Flickan får en 
öppenvårdskontakt 

Våren-12 

11§1 utredn pga våld, 

missbruk, sexuella 
övergrepp 

Våren-12 

Gem. Utredningsarbete: 

•Gem möte berörda chefer 
o handläggare kring 
umgänge 

•Öppenvårdskontakten 
medverkar på hembesök 
och barnsamtal 

•Informativa barnsamtal 
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Familj C 

Vbu-utredning 
påbörjas, hösten-13 

Föräldrarna 
motiveras skriva 
avtal 

Mamman har en 
stödkontakt på 
öppenvården sedan -
12 

Öppenvården fortsätter 
kontakten med mammam 
och försöker motivera till 
avtal. 

 

Föräldrarna 
skriver avtal. 

Familjerättaren  

Bjuds in till möte 
på öppenvården 
för att förklara 
avtal kontra 
utredning 

Båda föräldrarna 

mycket nöjda med 

avtalet!, 

samtalskontakten 

fortgår. Inplanerad 

uppföljning av 

avtalet till dec-13 



Tack för mig! 


