Familjerättsbyrån

Ansökan om avtal angående vårdnad, boende och umgänge
Familjerättsbyrån erbjuder möjlighet för föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.
Ansökan skickas till: Familjerättsbyrån, 194 80 Upplands Väsby.
När ansökan kommit in får ni besökstid för ett gemensamt besök. I samband med handläggningen inhämtas upplysning från
socialtjänsten.

Ansökan
Vi är överens om hur vi vill besluta om våra gemensamma barn och vill därför komma till familjerättsbyrån för att skriva ett juridiskt
bindande avtal om:
Vårdnad
Boende
Umgänge

Föräldrar
Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

E-post

E-post

Telefon

Telefon

Behöver du tolk?
Ja

Nej

Om Ja, ange språk

Behöver du tolk?
Ja

Nej

Om Ja, ange språk

Gemensamma barn
Namn och födelseår

Adress

Namn och födelseår

Adress

Namn och födelseår

Adress

Namn och födelseår

Adress

Föräldrars underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

OBS! Båda föräldrarna måste skriva på blanketten innan den skickas in till familjerättsbyrån.
Postadress:
Familjerättsbyrån
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Industrivägen 22 B
plan 3

Telefon: 08-590 970 00
Fax: 08590 311 60

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Familjerättsbyrån

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att hantera ansökan och främja samarbete mellan föräldrar. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för kommunens
systemleverantörer för att de ska kunna utföra drift och support. Handläggningen görs i enlighet med 5 kap 3§ socialtjänstlagen
samt 6 kap 18§ föräldrabalken. Uppgifterna gallras efter avslutad insats. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har
om er och även begära rättelse om de är felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Familjerättsnämnden.
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen. För kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi
hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
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