
Familjerätten 
Verksamhetens uppdrag och syfte 
Familjerätten arbetar främst med vårdnad, boende 
och umgänge för barn vars föräldrar inte lever 
tillsammans. Vi arbetar antingen på uppdrag från 
domstol eller på föräldrars initiativ och alltid med 
barns bästa i fokus. 
 
Ibland kan det efter en separation vara svårt att 
själva hitta bästa sättet att samarbeta på som för-
äldrar, eller att komma överens om hur till exem-
pel boende och umgänge ska ordnas.  
I samarbetssamtal hjälper vi Er att komma fram 
till en överenskommelse som är den bästa lös-
ningen utifrån just Ert barns behov. 
 
När Ni själva tar initiativ till samarbetssamtal sker 
ingen registrering 
 
Vi kan också upprätta vårdnads-, boende- och 
umgängesavtal, vilka är lika juridiskt bindande 
som ett domslut. 
 
Familjerätten handlägger även adoptionsärenden.  
Vi utför medgivandeutredningar, uppföljnings-
rapporter och yttranden till domstol. Adoptions-
ärenden innebär bland annat hembesök och refe-
renstagning, vilket vi planerar tillsammans med 
Dig. 
 
Personalen är utbildade socionomer eller motsva-
rande som får kontinuerlig fortbildning, vilket ger 
en hög kompetens inom socialt arbete.  
 
Alla besök hos oss är kostnadsfria.  

Kvalitetsdeklaration 
Tillgänglighet 
  När Du träffar oss skall Du vid första besöket 

få tydlig information kring hur Ditt ärende 
kommer att gå till och hur lång tid det väntas 
ta. 

  Vi är tillgängliga över telefon eller E-post. 
  För Er som önskar samarbetssamtal eftersträ-

var vi att erbjuda er en tid inom tre veckor.  
 

Rättssäkerhet 
  Du har alltid rätt att ta del av utredningen och 

dokumentationen i Ditt ärende.  
  Den personal Du möter är socionomer med 

vidareutbildning inom området. 
  Vi arbetar alltid utifrån barnets bästa i fokus. 

 

Bemötande 
  Alla som möter Familjerätten ska bemötas 

utifrån sin individuella situation och i sam-
klang med socialförvaltningens värdegrund.  

 

Kontaktinformation 
 
Familjerättssekreterare nås via växel 0171-525 00. 
Enhetschef:  0171 527 81 
Bitr.enhetschef: 0171-46 84 63 
 
Epost: myndighetsenheten@habo.se 
Besöksadress: Centrumleden 1, 746 80 Bålsta. 
 

mailto:myndighetsenheten@habo.se


Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 

Hjälp oss att bli bättre! 
Meddela oss Dina synpunkter på hur vi 
utför vårt uppdrag. Det gör Du genom att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag och 
Ditt meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till: 
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen be-
handlas enligt personuppgiftslagen, PUL.  
Du medger att informationen Du lämnar får lagras 
och bearbetas i register hos förvaltning/nämnd. 
Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Socialförvaltningen i 
Håbo kommun 

 
 
 
 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med  

sociala verksamheter i Håbo kommun  
har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-

mjukhet, respekt och omtanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 
E-post: socialnamnden@habo.se  
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