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INFORMATION OM AVTAL RÖRANDE VÅRDNAD, 

BOENDE OCH UMGÄNGE 
 

Föräldrar som är överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan skriva avtal hos 

familjerätten i kommunen där barnet är folkbokfört. När föräldrar ansöker om att skriva avtal 

gällande vårdnad, boende eller umgänge ska familjerätten utreda om avtalet är till barnets 

bästa. Barnets bästa är avgörande i alla beslut som rör barn. Familjerätten ska se till barnets 

vilja utifrån ålder och mognad.  

  

Familjerätten inhämtar uppgifter från socialregister och polisregister. Ni föräldrar beställer 

personbevis för er själva och barnet/barnen hos Skatteverket. Personbevis och id-handling tas 

med vid besök hos familjerätten. Tider för utredningssamtal erbjuds föräldrarna tillsammans 

och enskilt. Familjerätten utreder föräldrarnas inställning, förmåga till samarbete och annat 

som är relevant för utredningen. Familjerätten överväger samtal med barnet. 

Referentuppgifter inhämtas vid behov.  

 

Ett avtal om vårdnad, boende och umgänge är juridiskt bindande och kan inte överklagas.  

 

När utredningen är sammanställd har ni möjlighet att läsa igenom den innan ärendet avslutas. 

Ni kontaktas med tid för att underteckna avtalet om utredningen kommer fram till att ett avtal 

är till barnets bästa. Familjerätten erbjuder er en kopia av avtalet. Gäller avtalet vårdnad om 

barnet skickar familjerätten en kopia till Skattemyndigheten och Försäkringskassan. När 

barnet fyllt 15 år skickas även en kopia till CSN.  

 

 

 

 

Simon Ahlström  Ulrika Bjelvenmark 

Familjerättssekreterare  Familjerättssekreterare 

 

simon.ahlstrom@lysekil.se  ulrika.bjelvenmark@lysekil.se 

 

0523-613484   076-1007895 
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ANSÖKAN OM ATT SKRIVA AVTAL 
 

 

Vi vill skriva avtal hos familjerätten: 

 

Förälder 1    Förälder 2 

Namn:    Namn: 

 

 

Adress:    Adress: 

 

 

E-post:    E-post: 

 

 

Mobil:    Mobil: 

 

 

Ringa in det/de alternativ som avtalet gäller: 

 

Vårdnad boende umgänge 

 

 

Namnteckning:   Namnteckning: 

 

 

 

Avtalet gäller följande barn: 

Namn:    Personnummer: 

 

 

 

 

 

 

 

Om du behöver tolk, vilket språk gäller det:  

 

 

 

Blanketten skickas eller mejlas till: 

Familjerätten 

Lysekils kommun 

453 80 Lysekil 

simon.ahlstrom@lysekil.se   
ulrika.bjelvenmark@lysekil.se 
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