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1. Uppdrag 
Familjerätt ansvarar för rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor 
på uppdrag av Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun. I Familjerättens ansvar 
ligger att genomföra utredningar om vårdnad, boende och umgänge samt 
snabbupplysningar på uppdrag från Tingsrätten. Familjerätten ansvarar även för att 
fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är sammanboende eller om det finns 
frågetecken om faderskapet/föräldraskapet. I uppdraget ingår att genomföra 
medgivandeutredningar för adoption samt genom rådgivning och samarbetssamtal 
hjälpa till om föräldrar inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget vid 
skilsmässa eller separation. Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och/eller 
umgänge kan få hjälp med att skriva avtal som har samma rättsverkan som ett beslut i 
domstol. Vi verkställer även umgängesstöd på uppdrag av tingsrätten och 
kontaktperson när föräldrar ansöker om detta. I vårt arbete står barnet alltid i centrum. 
 
 

2. Verksamhetsåret 2018 
Under 2018 har gruppen förändrats från att i början av året ha omfattat samma fem 
personer som var med vid starten till att i slutet på året endast omfatta en av de 
ursprungliga och fyra nya familjerättssekreterare. En person har valt att flytta till 
annan kommun och en annan har blivit headhuntad av sin tidigare arbetsgivare. Två 
har gått på föräldraledighet under hösten. Den sista personen som var med vid starten 
kommer att gå på föräldraledighet i början på 2019. Denna förändring av gruppen har 
varit och är både en svårighet och en möjlighet. En svårighet för att den kunskap som 
var gemensam och tydlig i gruppen måste nu föras över till de nya i gruppen utan att 

Sammanfattning 

• Familjerättens sammansättning har förändrats under året och fyra nya 
familjerättssekreterare har anställts. 

• Cura familjerätt har fått beröm för sin höga kvalitet i utredningarna. 
• Målen för verksamheten nåddes till 100% vad det gäller att lämna ifrån sig 

utredningar inom angiven tid. Målet att erbjuda samarbetssamtal inom 2 veckor 
nåddes till 81,7% istället för 90%. 

• Verksamheten har till stor del arbetat med säkerhet både med personsäkerhet och 
lokalsäkerhet.  

• Negativt budgetutfall på 424 000 vilket kan förklaras med att anställningar av 
umgängesstödjare, kontaktpersoner ej är budgeterat. Ej heller tolk kostnader och 
kostnader för DNA analyser.  
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gruppen tappar den kvalitén som de har på sina utredningar. En möjlighet då de som är 
nya kommer med mycket ny erfarenhet och många nya sätt att lösa svårigheter på. 
Ytterligare har 2018 inneburit ett år av mycket arbete med verksamhetssystemet för att 
detta skall passa familjerätten. Familjerätten är speciellt stolta över det utlåtande som 
Tingsrätten gav vid ett samverkansmöte under året då Tingsrätten uttryckte att Cura 
familjerätt håller hög kvalité på utredningarna och är bra på att hålla utredningstiderna.  
 

3. Mål och utvärdering av verksamhetens mål 
90 procent av de som ansökt om samarbetssamtal skall erbjudas en tid inom 2 veckor.  
Snabbupplysningar skall erhållas tingsrätten inom angiven tid. 
 
Utvärdering: 
Familjerätten utvärderar genom att ta fram uppgifter om inkommande och avslutande 
av ärenden.  

Mätmetod 

När ansökan om samarbetssamtal kommer in till familjerätten och när uppdrag om 
snabbupplysning kommer från Tingsrätten registreras dessa i verksamhetssystemet. 
Vid året slut kan information plockas ut om samarbetssamtal har erbjudits inom 2 
veckor samt om utredningstiden för snabbupplysningar har hållits. 

Resultat och analys 

Verksamheten nådde ej upp till målet att 90 % ska erbjudas ett första samtal inom 2 
veckor. Under en period hade familjerätten en kö med 13 ansökningar, om 
samarbetssamtal. Denna kö tog familjerätten hjälp av en konsult för att få bort. 
Resultatet blev att 81,7 % av de inkomna ansökningar, kunde erbjudas ett första samtal 
inom 2 veckor. Anledningen till detta är att familjerätten har under en period haft färre 
personer som har haft tillräcklig kompetens för att genomföra samarbetssamtal. 
Kompetensen för detta har familjerätten fått samtidigt som kön har arbetats bort. Målet 
att snabbupplysningar skall erhållas tingsrätten inom angiven tid, och ej begära 
anstånd, har uppfyllts till 100%. 

4. Ekonomi 
Familjerätten har ett negativt utfall på 424 000 kronor.  

Analys 

Det negativa utfallet kan förklaras med att budgeten ej har tagit höjd för bokningar av 
tolk eller antal DNA analyser, ej heller för de umgängesanställningar och 
kontaktpersonanställningar som verksamheten har. Vidare bör poängteras, svårigheten 
i att planera för antalet ärenden som behöver tolkinsats och i antal ärenden där DNA 
skall skicka till Rättsmedicinalverket. 
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Beläggning 

Under 2018 har gjorts: 
 16 adoptionsärenden (nationella och internationella). 
 51 avtal. 
 61 ärenden samarbetssamtal frivilliga (antal samtal är betydligt flera). 
 98 faderskap/föräldraskap 
 20 kontaktpersons utredning 
 4 utredningar om namnfråga 
 7 samarbetssamtal FB 
 27 utredningar umgängesstöd 
 211 utredningar om vårdnad, boende och eller umgänge. 6:19 och 6:20 
(antalet är angivet efter antalet barn) 
Beläggningsfördelningen följer kommunernas befolkningsmängd. 
 

5. Personal 

Familjerätten har under året bestått av fem familjerättssekreterare, alla kvinnor. För de 
par som kommer till familjerätten för att genomföra samarbetssamtal har det 
förekommit att mannen uttrycker att familjerättssekreteraren tar parti för kvinnan i 
relationen. Detta utesluter inte att en omvänd situation skulle kunna inträffa om 
familjerättssekreteraren var en man. Under året har fyra nya familjerättssekreterare 
rekryterats och det har varit svårt att rekrytera familjerättssekreterare med erfarenhet 
av familjerätt. Däremot har verksamheten lyckats rekrytera personer med annan 
erfarenhet som är till stor nytta i det familjerättsliga arbetet.  

  

6. Strategisk kompetensutveckling 
2 dagars konferens familjerättsdagarna. 5 stycken 
2 dagars utbildning i FREDA standardiserade bedömningsmetoder, arbete mot våld i 
nära relationer. 5 stycken. 
Föreläsning om hjärnan vid Curas 25 års jubileum.  
       

7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 

   
 Tillbud Arbetsskador 

Antal 0 0 
 

 Sjuktal   
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 Total Varav lång 

%  0 
 

Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Familjerätten sjukfrånvaro presenteras tillsammans med de övriga verksamheterna i 
Konsultgruppen. Konsultgruppens sjukfrånvaro ligger på 1,58.  
Familjerätten diskuterar arbetsmiljön vid varje arbetsplatsträff och under 2018 har 
inga arbetsskador eller tillbud rapporterats. Vid dessa träffar görs en riskbedömning av 
arbetet utifrån arbetsplatsen och förändringar i samhället. Risken för våld och hot för 
familjerättssekreterarna bedöms som medelhög. Den sammanlagda bilden av 
familjerättssekreterarnas arbetsmiljö har utmynnat i att de har under året fått larm i 
sina mobiltelefoner samt en tryckknapp att ta med i fickan om våld och/eller hot skulle 
förekomma. Dörrar för snabb utrymning av samtalsrum har sats in och 
säkerhetsrutiner har gjorts och gåtts igenom vid arbetsplatsträffar. Under året har 
också avdelningens samtalsrum blivit ljudisolerade och nya armaturer med 
dimfunktion har blivit uppsatta. Arbetsmiljöombudet har en egen punkt vid de 
gemensamma arbetsplatsträffarna som har genomförts under året. Vid dessa tillfällen 
har arbetsmiljödokumenten och policydokumenten gåtts igenom. Vid dessa träffar 
”konsultgruppträffarna” har resultatet från personalenkäten gåtts igenom och en 
handlingsplan har gjorts av de områden som konsultgruppen har ansett viktigast. 
Under 2018 var det den fysiska arbetsmiljön för hela konsultgruppen som låg högst på 
agendan. 
 

8. Utvecklingsprojekt 
Inga utvecklingsprojekt under året. Familjerätten har fortsatt att arbeta upp rutiner för 
alla insatser som åligger familjerätten samt rutiner runt arbetsmiljö och kvalitetsarbete.  
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete 
 

 
 

Avvikelser 

Klagomål och 
synpunkter 

Lex Sarah-
rapporter 

Övriga avvikelser 
(ej arbetsmiljö) 

Antal 1 0 0 
 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 
 
Kvalitetsombudet på familjerätten har medverkat i kvalitéts möten under året. 
Familjerättens kvalitetshandboken har dock legat still i väntan på att kvalitetsgruppen 
ska slå fast vad som ska gälla för denna handbok. Det finns blankett för klagomål och 
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synpunkter väl synligt i väntrummet till familjerätten. Ett klagomål har dock inkommit 
och blivit besvarat.  
Beskriv hur ni har arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet under året. Till 
exempel hur kvalitetsansvariga arbetat, har handboken varit ett levande familjerätten 
har ej funnits med i egenkontrollplanen under året men detta kommer att diskuteras 
och egenkontrollpunkter kommer att tas fram under konsultgruppkonferensen i mars.   
 

10. Samverkan 
 
Familjerätten har under året samverkat med kommunernas socialsekreterare både vid 
oplanerade behovssamtal och vid planerade möten för samverkan. Denna samverkan 
sker både på familjerättssekreterare nivå och på chefsnivå. Curas familjerätt ingår 
också i nätverket med Karlskrona och Olofströms familjerätter. Nätverksarbetet 
kommer att utökas med ett nätverk till under 2019. Familjerätten samverkar internt 
med övriga verksamheter i Konsultgruppen.     

 

11. Miljöarbete 
 
Familjerättens miljöombud gick på föräldraledighet i juli månad och denna uppgift har 
varit vilande sedan dess. Miljöarbetet har dock varit uppe på dagordningen vid 
konsultgruppsmöte då policydokumenten har gåtts igenom och diskuterats. Inköp av 
livsmedel och drivmedel har under 2018 blivit bättre men kan under 2019 bli ännu 
bättre. Dock har utskrifter på båda sidor av pappret inte blivit klart eftersom kopiatorn 
inte fungerat till fullo.   
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