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Kontakt

Avtal om
vårdnad, boende
och umgänge
Socialtjänstens familjerätt informerar

Avtal om vårdnad, boende och umgänge
i samband med separation
Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma
överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo
och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.
Om ni som föräldrar är överens kan vårdnaden, var barnet ska bo
och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, regleras i ett
kostnadsfritt avtal som godkänns av Familjerätten. Ett sådant avtal
har samma verkan som en dom, vilket innebär att det kan verkställas
(det vill säga genomföras tvingande) om avtalet inte följs.

Begreppen vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad. De som har vårdnaden om ett barn kallas vårdnadshavare. Vård
naden innebär rätt och skyldighet att ha det rättsliga ansvaret för barnets
person. Vårdnadshavarna har skyldighet att ansvara för barnets personliga
förhållanden och se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en
god fostran blir tillgodosedda. Ett barn står under vårdnad av bägge sina
föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad).
Boende. Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga
där barnet normalt bor.
Umgänge. Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte
bor tillsammans med. Umgänget är till för barnet och det är barnets intres
sen som ska vara avgörande. Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till
barnets bästa. Det finns ingen skyldighet för barn att träffa en förälder om
barnet inte vill det. Umgänge kan även ske per telefon, epost eller andra
sätt.

För alla avtal gäller

• Föräldrarna ska vara överens om innehållet i avtalet och godkänna det.

• Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna.
• Avtalet ska vara så klart och tydligt att det kan verkställas.
• Socialnämnden ska efter en mindre utredning godkänna eller
vägra godkänna avtalet. Beslut kan inte överklagas.
• Avtalet gäller från den tidpunkt då socialnämnden godkänner det.

Avtal om vårdnad

Föräldrar har, förutsatt de är överens, möjlighet att skriva avtal när de vill
göra förändringar i vårdnaden om barnet. Avtal om gemensam vårdnad
godkänns av socialnämnden om det inte är uppenbart oförenligt med
barnets bästa.
Om avtalet innebär att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad ska
socialnämnden godkänna det om det är till barnets bästa. (6 kap 6 § föräldra
balken). Om föräldrarna vill ändra vårdnaden från ensam till gemensam
och de inte har tvistat om vårdnaden tidigare, kan de vända sig direkt till
Skatteverket och anmäla gemensam vårdnad.

Avtal om boende

Vid gemensam vårdnad kan föräldrar avtala om
barns boende. Socialnämnden ska godkänna avtalet
om det är till barnets bästa. (6 kap 14a § föräldrabalken).

Avtal om umgänge

Föräldrar kan avtala om barnets umgänge med den förälder som det inte
bor hos. Ett umgängesavtal kan reglera, förändra eller fastställa nuvarande
umgänge. Avtalet kan ersätta en tidigare dom eller ett tidigare godkänt
umgängesavtal. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det är till barnets
bästa. (6 kap 15a § föräldrabalken).

Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa
komma i främsta rummet.

Artikel 3 – utdrag ur FN:s konvention om barns rättigheter, antogs av
FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

