
Frivilliga 
samarbetssamtal med 

föräldrar och barn.
Föräldrarna enas

Muntlig överenskommelse 
eller skriftligt avtal som 
godkänns av nämnden. 

Frivilliga 
samarbetssamtal med 

föräldrar och barn.
Föräldrarna enas ej Advokat eller annat ombud 

kan kontaktas

Informationssamtal 
med en eller båda 

föräldrarna

Socialnämndens familjerätt bistår med stöd och hjälp för samarbetssamtal och upprättande av avtal samt uppföljning

Uppföljning av om 
överenskommelsen eller 

avtalet fungerat.

Stämning

Eventuellt ny 
överenskommelse eller 

nytt avtal.

Muntlig förberedelse

Samtal och rättsprocess

Domstolen kan fatta ett 
interimistiskt beslut om 
vårdnad, boende eller 

umgänge. Domstolen kan 
också fatta beslut om 
samarbetssamtal eller 

medling.

Domstolen kan inför ett 
interimistiskt beslut 

inhämta upplysningar från 
socialnämndens 

familjerätt.

Familjerättens 
handläggare hämtar in 

uppgifter från 
socialregister och 
polisregister samt 

samtalar med barn och 
föräldrar.

Domstolen inhämtar 
utredning från 

socialnämndens 
familjerätt för ett slutligt 

beslut  om vårdnad, 
boende och umgänge.

Ansvarig utredare på 
familjerätten utses.

Föräldrarna kallas och får 
en plan för 

utredningsarbetet.

Informationssamtal oftast ett krav 
för process i domstol



Utredningen expedieras 
till domstol och 

föräldrarna. 

Föräldrarna får ta del av utredningen och utredarens 
förslag till beslut, samt och ges tillfälle att yttra sig 

(kommunicering).

Domstolen skickar 
utredningen till 

föräldrarna/ombud. 

Huvudförhandling i 
domstol med förhör med 

parter och ev. vittnen 
samt familjerättens 

utredning som underlag.

Efter två till tre veckor 
kommer domstolens  

dom.

Medlaren genomför 
Uppdraget ska slutföras 

inom fyra veckor. 
Domstolen kan förlänga 
tiden för uppdraget om 
det finns möjlighet till 
samförståndslösning.

Föräldrarna enas. 
Föräldrarna enas ej. ( se 

ovan om samarbetssamtal 
men även domstolen kan 

fatta beslut enligt 
föräldrarnas 

överenskommelse).
.

Föräldrarna enas. 
Föräldrarna  enas ej. 
Medlaren lämna en 
redogörelse för vilka 

åtgärder som vidtagits

Domstolen informeras 
om resultatet och

beslutar  om den fortsatta 
handläggningen.

Domstolen har beslutat 
om samarbetssamtal.

Familjerätten utser 
samtalsledare.

Domstolen har utsett 
medlare. Domstolen kan 

ge medlaren närmare 
anvisningar om vad den 

ska iaktta  när uppdraget 
genomförs.

Utredningen 
sammanställs.

Konsekvenser av olika 
lösningar för barnet 

beskrivs och 
riskbedömning görs. 

Flera samtal med både 
barn och föräldrar sker, 
samtal med partners, 
skola, förskola, mm. 

En fullständig utredning 
görs. Uppgifter från 

social- och polisregister 
inhämtas. Hembesök 

görs hos båda 
föräldrarna och barnet.

Eventuellt fortsatt 
process i domstol

Eventuellt fortsatt 
process i domstol.

Överklagandet ska ske 
skriftligt inom tre veckor 

från det att domen 
meddelats. 

Prövningstillstånd krävs 
av hovrätten.

Cirka 6 månader efter 
slutlig dom sker 
uppföljning hos 
familjerätten.

Kan leda till  
samarbetssamtal
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