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Statistik om familjerätt 2019
Statistiken om familjerätt under 2019 visar att det totala antalet
faderskapsutredningar i riket är i stort sett oförändrat sedan år 2009.
Antalet barn som under år 2019 berörs av samarbetssamtal har minskat
jämfört med år 2018.
Antalet barn som under år 2019 berörs av upplysningar även kallad
snabbupplysningar, vårdnads-, boende och umgängesutredningar och
verkställda beslut om umgängesstöd fortsätter att öka jämfört med år 2018.
Antalet medgivandeutredningar fortsätter att minska.

Faktaruta
Faderskapsutredning görs av socialnämnden för att fastställa
faderskapet för barn som föds av ogift mor. Faderskap kan fastställas
genom bekräftelse, det vill säga fadern bekräftar faderskapet eller genom
dom.
Samarbetssamtal är samtal under sakkunnig ledning för att nå enighet i
frågor gällande vårdnad, boende, umgänge och försörjning.
Snabbupplysningar omfattar upplysningar, enligt 6 kap 20 §
föräldrabalken, som domstolen tar in från socialnämnden innan ett
interimistiskt beslut om vårdnad, boende eller umgänge fattas.
Vårdnads-, boende och umgängesutredning är en utredning som ska ge
domstol underlag för beslut om vårdnad, boende eller umgänge.
Verkställda beslut om umgängesstöd innebär att en särskild utsedd
person närvarar när barnet träffar umgängesföräldern (i enlighet med
domstolens beslut) eller närvarar vid hämtning och lämning i anslutning
till umgängestillfället.
Medgivandeutredning är en utredning som syftar till att ge socialnämnden underlag för beslut om medgivande att i enskilt hem få ta emot
annans barn för stadigvarande vård och fostran.

Antalet faderskapsutredningar är oförändrat
Under 2019 pågick totalt 75 405 faderskapsutredningar. Andelen pågående
faderskapsutredningar av antal födda barn har varit i stort sett oförändrad sedan
år 2009.
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Antalet samarbetssamtal har minskat jämfört med år
2018
Under 2019 deltog föräldrar till 22 290 barn i åldern 0–17 år i samarbetssamtal
(figur 1). Detta motsvarar 103 barn och ungdomar per 10 000 i denna
åldersgrupp.

Antalet snabbupplysningar, utredningar om vårdnad,
boende och umgänge har ökat
Under 2019 begärdes snabbupplysningar på totalt 12 258 barn vilket motsvarar
58 barn per 10 000 barn i denna åldersgrupp (figur 1). Andelen
snabbupplysningar fortsätter att öka jämfört med år 2017, från att ha legat på en
nära konstant nivå 2014-2017 (figur 1).
Under 2019 var totalt 6 637 barn i åldern 0–17 år aktuella för utredning om
vårdnad, boende eller umgänge. Detta motsvarar 30 barn per 10 000 i denna
åldersgrupp (figur 1).
Figur 1. Antal samarbetssamtal, snabbupplysningar och vårdnadsboende och umgängesutredningar vid oenighet. 2015-2019.
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Källa: Mängdstatistik familjerätt, MFOF
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Antalet verkställda beslut om umgängesstöd har ökat
Under år 2019 verkställdes 1 875 domstolsbeslut om umgängesstöd (figur 2).
Detta motsvarar 8,6 barn per 10 000 barn.
Figur 2. Umgängesstöd, antal verkställda beslut 2016-2019.
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Källa: Mängdstatistik familjerätt, MFOF

Antalet medgivandeutredningar har minskat
Under år 2019 genomfördes 506 medgivandeutredningar i samband med
internationella adoptioner (figur 3).
Figur 3. Antal medgivandeutredningar för internationella
adoptioner år 2015-2019.
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Källa: Mängdstatistik familjer'ätt, MFOF
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Mer information
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:
https://mfof.se/sarskilda-innehallssidor/statistik/statistik-omfamiljeratt.html

Kontakt:
Rebecca Berg
Telefon: 010-190 11 00
E-post: rebecca.berg@mfof.se
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