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Ansökan om att skriva avtal 

En förutsättning för att kunna skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge är att ni som föräldrar är 
helt överens kring det ni vill avtala om. Är ni inte överens så kan ni innan ni ansöker kontakta 
familjestödsenheten för att ansöka om samarbetssamtal för att nå enighet i frågan. Det är sedan  
Familjerätten som utreder och godkänner avtalet. Familjerättens bedömning om att inte godkänna ett 
avtal kan inte överklagas.  

- Ni ansöker på blanketten och skickar den till Familjerätten i Tierp.
- Ni ska bifoga kopia på eventuell tidigare dom beträffande vårdnad, boende och umgänge.

samt personbevis på er själva och aktuella barn.

 Är ni inte eniga kan ett avtal inte upprättas utan ni får då vända er till tingsrätten. 

Observera att båda föräldrarna ska fylla i och skriva under samma blankett. När ansökan har kommit 
in kallas ni till ett gemensamt besök på familjerätten. Samtal med aktuella barn genomförs också 
utifrån ålder och mognad. 

1. Ansökan gäller

2. Övrig info/anledning till ansökan

3. Gemensamma barn

För- och efternamn: Personnummer: 

För- och efternamn: Personnummer: 

För- och efternamn: Personnummer: 

För- och efternamn: Personnummer: 

För- och efternamn: Personnummer: 

För- och efternamn: Personnummer: 

vårdnad  umgänge boende 
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4. Förälder 1

För- och efternamn: Personnummer: 

Adress: Postnummer och ort: 

Telefonnummer: E-postadress:

Vid behov av tolk, ange språk: 

5. Förälder 2

För- och efternamn: Personnummer: 

Adress: Postnummer och ort: 

Telefonnummer: E-postadress:

Vid behov av tolk, ange språk: 

Ifylld blankett skickas till: 

Individ- och familjeomsorgen 
Familjerätten 
Torggatan 4 
815 80 Tierp 

Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR 

När du lämnar uppgifter för handläggning av ditt ärende registreras dessa och behandlas enligt EU:s 
dataskyddsförordning artikel 6 1e, GDPR. Uppgifterna bevaras/gallras därefter i enlighet kommunens 
dokumenthanteringsplan. Du har rätt att på begäran få ta del av de uppgifter som registrerats. För 
information om och/eller rättelse av registrerade uppgifter, kontakta ansvarig handläggare inom Vård 
och omsorg.  Du kan även läsa mer om GDPR på kommunens hemsida tierp.se/GDPR. 
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