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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder och
stadsledningskontoret angående förslag till reviderade riktlinjer för handläggning
av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn. Riktlinjerna har
omarbetats och anpassats till ändrad lagstiftning och andra förändringar inom
familjerättsområdet. Yttrandet ska lämnas senast 2011-12-30.
Den 1 augusti 2010 infördes en ny paragraf i Föräldrabalken, som reglerar det som
tidigare var domstolens beslut om kontaktperson vid umgänge. Domstolen får, när
den fattar beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor med, besluta att
det vid umgänget ska närvara en person som stadsdelsnämnden utser, s.k.
umgängesstöd (6 kap 15 c § första stycket Föräldrabalken, SFS 2010:740).
Med anledning av den nya paragrafen föreslås förändringar i stadens riktlinjer.
Förvaltningen anser att förslaget till nya riktlinjer i sin helhet är klart och tydligt
men efterfrågar ett förtydligande avseende ett stycke (s.13) i avsnittet Umgänge.
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Bakgrund
I ärenden om umgänge har tingsrätten enligt tidigare praxis kunnat förordna
att det umgänge som rätten beslutar om, ska ske i närvaro av en kontaktperson
utsedd av stadsdelsnämnden. Detta har inte tidigare varit reglerat i lagstiftningen.
Enligt socialtjänstlagen är kontaktperson ett bistånd, vilket inte överensstämmer
med att tingsrätten kan besluta om kontaktperson mot den ena förälderns vilja.
Regeringen gav i juli 2006 en särskild utredare i uppdrag att se över frågor om
beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. när föräldrar inte kan komma överens
i frågor angående barnet. I juli 2007 överlämnades betänkandet Beslutanderätt vid
gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52) till Justitiedepartementet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Social omsorg.
De nya bestämmelserna i korthet
• Användningsområdet för umgängesstöd begränsas jämfört med hur
kontaktperson vid umgänge har använts i gällande praxis.
• Barnets behov av umgängesstöd ska vara avgörande, inte förälderns.
• Beslut om umgängesstöd ska gälla för viss tid, i normalfallet ett år.
• Domstolen ska inför ett beslut inhämta yttrande från stadsdelsnämnden om
nämndens möjligheter att utse en person som ska medverka vid umgänget.
• Stadsdelsnämnden har möjlighet att lämna ett muntligt svar till domstolen,
men huvudprincipen är att yttrandet ska vara skriftligt.
• Stadsdelsnämnden ska utse en viss person.
• Stadsdelsnämnden ska vara skyldig att följa upp hur umgänget fungerar.
• Stadsdelsnämnden ska verka för att umgängesstödet inte består längre än
nödvändigt och att föräldrar istället upprättar avtal om hur umgänget med
barnet ska se ut.
• Umgängesstöd ska inte användas som en garant för barnets skydd mot
skadliga åtgärder från en förälders sida. Om barnet inte kan anses tryggt
utan ett sådant skydd, ska umgängesstöd inte vara ett alternativ.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det förändrade avsnittet Umgänge (s. 11-14) i riktlinjerna syftar framför allt till att
förtydliga vad ett yttrande till tingsrätten bör innehålla och stadsgemensamma
rekommendationer för hur resursen umgängesstöd ska användas för likartad
handläggning och resursanvändning över staden. Förvaltningen instämmer i stort
sett med förslaget, men anser att det behövs ett förtydligande avseende det sista
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stycket på sidan 13 i riktlinjerna:
”Av 6 kap. 15 c § FB framgår att socialnämnden efter domstolens beslut om
umgängesstöd ska utse en viss person att medverka vid umgänget. Denna måste
inte vara den person som ska närvara vid umgänget utan kan vara ansvarig chef
eller en av de personer som ska närvara”.
I riktlinjerna avses här exempelvis umgänge på en familjecentral, men
formuleringen är oklar och behöver förtydligas.
I övrigt anser förvaltningen att det är positivt att beslutet om umgängesstöd
föreslås gälla för en viss tid, samt att det förtydligas att umgängesstöd inte ska
verkställas i situationer då det förekommit våld eller finns risk för våld.
Umgängesstödet ska utgå från barnets behov. Förvaltningen stödjer
socialförvaltningens förslag att ett yttrande till domstolen angående umgängesstöd
ska vara skriftligt, samt att omfattningen av ett umgänge ska begränsas till
maximalt fem timmar per umgängestillfälle var fjortonde dag inklusive restid,
vilket innebär tre timmars umgänge för barnet.
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