
Titel 

Avtal  Avtal 

Innehåll 

Ni som föräldrar kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge när ni är 

överens om hur avtalet ska utformas och när barnet eller barnen är folkbokförda i 

Helsingborg.  

  När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och 

umgänge för barnet eller barnen.  

Om ni vill skriva avtal: skicka in ansökan via vår e-tjänst eller skriv ut och fyll i 

blanketten och kopia på eventuellt tidigare domar om vårdnad, boende och 

umgänge. 

  Om ni vill skriva avtal: skicka in ansökan via vår e-tjänst eller skriv ut och fyll i 

blanketten och kopia på eventuellt tidigare domar om vårdnad, boende och 

umgänge. 

När socialnämnden har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom.   När socialnämnden har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom. 

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket 

när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden. 

  Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till 

Skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden. 

 

  



Titel 

Efternamn  Efternamn 

Innehåll 

Du ändrar ditt barns efternamn hos folkbokföringen på Skatteverket.    Du anmäler och ändrar ditt barns efternamn hos folkbokföringen på 

Skatteverket.  

Om ni är oense om vilket efternamn barnet ska ha får ni vända er till tingsrätten, 

som tar beslut efter en utredning på familjerättsenheten. 

  Om ni är oense om vilket efternamn barnet ska ha får ni vända er till tingsrätten, 

som tar beslut efter en utredning på familjerättsenheten. 

    Om ni som föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas 

innan faderns efternamn kan registreras för barnet. 

    Om ni som är vårdnadshavare inte anmäler något efternamn inom tre månader 

från barnets födelse får barnet mammans efternamn. 

Läs mer om efternamn på Skatteverkets webbplats. 
 

Läs mer om efternamn på Skatteverkets webbplats. 

 

  



Titel 

Faderskap  Faderskap 

Innehåll 

Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad 

som pappa. Om mamman inte är gift, ska faderskapet bekräftas. Det gör ni genom 

att kontakta Helsingborg kontaktcenter.  

  Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt 

registrerad som pappa. Är mamman ogift ska ni bekräfta faderskapet. Det gör 

ni genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter.  

När ni bekräftar ett faderskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i 

förhållande till pappan. 

  När ni bekräftar ett faderskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i 

förhållande till pappan. 

Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan barnet föds, dock tidigast två 

månader före beräknad födsel. Bekräftelsen går till så att pappan skriver under ett 

papper där han intygar att han är pappa, och att mamman instämmer. 

  Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan barnet föds, dock tidigast två 

månader före beräknad födsel. Bekräftelsen går till så att pappan skriver under 

ett papper där han intygar att han är pappa, och att mamman instämmer. 

Så bekräftar ni faderskapet   Så bekräftar ni faderskapet 

Från och med 1 januari 2015 har Helsingborg kontaktcenter hand om 

faderskapsärenden. Ring kontaktcentret på telefon 042-10 50 00 om ni vill boka 

tid för faderskapsanmälan.  

  Från och med 1 januari 2015 har Helsingborg kontaktcenter hand om 

faderskaps- och föräldraskapsärenden. Ring kontaktcentret på telefon 042-10 

50 00, eller besök oss på Stortorget 17, om ni vill boka tid för 

faderskapsanmälan.  

Här finns alla e-tjänster som har med faderskap och familjerätt att göra. Du kan   Här finns alla e-tjänster som har med faderskap och familjerätt att göra. Du kan 



också använda kommunens e-tjänst för faderskapsanmälan, så kontaktar vi dig för 

att boka en tid. 

också använda kommunens e-tjänst för faderskapsanmälan, så kontaktar vi dig 

för att boka en tid. 

I fall där föräldrarna inte är överens eller när det råder andra oklarheter så kan 

frågan gå vidare till familjerätten. Men den första instansen för nyblivna föräldrar 

är alltid Helsingborg kontaktcenter, även för samkönade par, närboende och 

särboende.  

  Om föräldrarna inte är överens, eller när det finns andra oklarheter, kan frågan 

gå vidare till familjerätten.  

 

  



Titel 

Samarbetssamtal  Samarbetssamtal 

Innehåll 

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och/eller 

umgänge med barnen. Då kan ni ansöka om att få gå på samarbetssamtal. 

  Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma 

överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med barnen. 

Då kan ni ansöka om att få gå på samarbetssamtal. 

Ett samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ha 

samtalet. 

  Ett samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att 

ni i tingsrätten har beslutat att ha samtalet. 

Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal. Samtalsledarna arbetar under sekretess 

och det görs ingen registrering av de föräldrar som går på samarbetssamtal. Samtalen är 

kostnadsfria.  

  Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal. 

Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som 

går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är gratis.  

Om du vill ha mer information     

Kontakta familjerättsenhetens direktnummer för rådgivning, telefon 042-10 36 00. När du ringer till 

telefonrådgivningen kan du få mer information om vad ett samarbetssamtal eller avtal innebär. Du 

kan använda vår e-tjänst för att ansöka om samarbetssamtal. Ansökan måste undertecknas med e-

legitimation av båda föräldrarna. Ni kommer sedan att kallas till ett gemensamt besök på 

familjerättsenheten. 

    



Hur kan ett samarbetssamtal göra nytta?   Hur kan ett samarbetssamtal göra nytta? 

Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till 

gemensamma beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge. 

  Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring 

barnen och att komma fram till gemensamma beslut när det 

gäller vårdnad, boende och umgänge. 

Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla 

samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att har barnet/barnen i fokus.  

  Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. 

Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv 

nivå och hjälpa er att ha barnet/barnen i fokus.  

    Om du vill ha mer information 

    Kontakta familjerättsenhetens direktnummer för 

rådgivning, telefon 042-10 36 00. När du ringer till 

telefonrådgivningen kan du få mer information om vad ett 

samarbetssamtal eller avtal innebär. 

    Ansök om samarbetssamtal 

    Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om 

samarbetssamtal. Ansökan måste undertecknas med e-

legitimation av båda föräldrarna. Det går även bra att skriva 

ut och fylla i en blankett (pdf). 



    Ni kommer sedan att kallas till ett gemensamt besök på 

familjerättsenheten. 

Ekonomiska frågor   Ekonomiska frågor 

Underhållsbidrag är ett belopp som en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska bidra 

med till barnets försörjning. 

  Underhållsbidrag är ett belopp som en förälder som inte bor 

tillsammans med sitt barn ska bidra med till barnets 

försörjning. 

Om det inte fungerar med underhållsbidrag kan barnet ha rätt till underhållsstöd.   Om det inte fungerar med underhållsbidrag kan barnet ha rätt 

till underhållsstöd. 

 

  



Titel 

Vårdnad, boende, umgänge  Vårdnad, boende, umgänge 

Innehåll 

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som 

ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den 

andra föräldern ska se ut. 

  Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska 

ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra 

föräldern ska se ut. 

Om ni är överens kan ni skriva ett avtal. Är ni inte överens vänder ni er till 

tingsrätten. Familjerättsenheten gör då en utredning åt tingsrätten för att 

fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är 

att ta reda på vad som är bäst för barnet/barnen. 

  Om ni är överens kan ni skriva ett avtal. Är ni inte överens vänder ni er till 

tingsrätten. Familjerättsenheten gör då en utredning åt tingsrätten för att 

fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att 

ta reda på vad som är bäst för barnet/barnen. 

Konflikt och försoning   Konflikt och försoning 

I Helsingborg har vi ett särskilt arbetssätt i familjerättsmål, för att uppnå 

varaktiga lösningar för barnets bästa.  

  I Helsingborg har vi ett särskilt arbetssätt i familjerättsmål, för att 

hitta långsiktiga lösningar för barnets bästa.  

Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten närvarar en 

familjerättssekreterare, som tillsammans med domaren arbetar för att hjälpa 

föräldrarna med att träffa överenskommelser. Mellan förhandlingarna i 

tingsrätten arbetar familjerättssekreteraren för att hjälpa föräldrarna enligt det 

uppdrag man har formulerat tillsammans i domstolen.  

  Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten närvarar en familjerättssekreterare, 

som tillsammans med domaren arbetar för att hjälpa föräldrarna med att 

göra överenskommelser. Mellan förhandlingarna i tingsrätten arbetar 

familjerättssekreteraren för att hjälpa föräldrarna enligt det uppdrag man har 

kommit överens om tillsammans i domstolen.  



Om föräldrarna inte har enats på det tredje sammanträdet övergår målet till en 

vanlig handläggning med skriftliga utredningar. 

  Om föräldrarna inte har enats på det tredje sammanträdet övergår målet till en 

vanlig handläggning med skriftliga utredningar. 

Umgängesstöd   Umgängesstöd 

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd eller en kontaktperson ska 

vara närvarande under umgänget med den förälder som inte har vårdnaden om 

barnet/barnen eller vid hämtning och lämning av barnet under en begränsad 

tid på högst 1 år.  

  Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd eller en kontaktperson ska vara 

närvarande under umgänget med den förälder som inte har vårdnaden om 

barnet/barnen, eller vid hämtning och lämning av barnet, under en begränsad tid 

på högst 1 år. 

 


