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Obligatoriskt informationssamtal 
 
Före en domstolsprocess i frågorna vårdnad, boende och umgänge.  
 

Samtalen ska i första hand ske gemensamt om inte särskilda skäl finns.  

 

Kontaktinformation familjerätten 

Telefon: 0293 – 21 82 71 

E-post: familjeratten@tierp.se 

 
 Förälder 1 
För- och efternamn: 
 

Personnummer: 
 

Adress: 
 

Postnummer och ort: 
 

Telefonnummer: 
 

E-postadress: 
 

Vid behov av tolk, ange språk:   
 

 

 
Förälder 2 

För- och efternamn: 
 

Personnummer: 
 

Adress: 
 

Postnummer och ort: 

Telefonnummer: 
 

E-postadress: 

Vid behov av tolk, ange språk:   
 

 

 
Gemensamma barn 

För- och efternamn 
 

Personnummer 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ifylld blankett skickas till: 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Familjerätten 
Torggatan 4 
815 80 Tierp 
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Obligatoriskt informationssamtal 
Från och med 1 mars 2022 skall en förälder som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor som 

rör vårdnad, boende eller umgänge ha deltagit i ett informationssamtal innan domstolen tar upp detta 

till prövning. Samtalet ska ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs. 

 

Informationssamtalet 
Utgångspunkten i informationssamtalet är att föräldrar ska delta samtidigt. Syftet är att ge föräldrarna 

information som kan leda till att de kommer överens och hittar en lösning som är bäst för barnet. 

 

Att föräldrar deltar samtidigt kan förbättra förutsättningarna att träffa en överenskommelse. Enskilda 

samtal ska dock hållas om någon av föräldrarna begär det eller om det finns skäl för det. Föräldrar ska 

inom fyra veckor erbjudas en tid för samtal. 

Föräldrarna ska under samtalet få information om: 

 Den rättsliga regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge, vad en domstolsprocess 

faktiskt kan åstadkomma och hur den påverkar barnet. 

 Möjligheten till samarbetssamtal och om andra tillgängliga hjälp- och stödinsatser. 

 kommunens skyldighet att sörja för att föräldrar träffar avtal i frågor om vårdnad, boende och 

umgänge enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen. 

 

Efter genomfört informationssamtal ska familjerätten utfärda ett samtalsintyg till den förälder som 

deltagit i informationssamtal. 

 

Ansökan görs via vår ansökningsblankett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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